
Referat og dagsorden fra bestyrelsesmøde i Rudkøbing Sejlklub d.21.oktober 2019 

 

Til bestyrelsen 

Der afholdes bestyrelses møde mandag d. 21.10.2019 kl 19.00 

I klubhuset. 

Referat skrevet med kursiv. 

Alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til stede. 

Dagsorden udarbejdet af formanden. 

 

 

Dagsorden 

Pkt 01 

Elinstallationer – lamper 

Finn og Arne har indhentet tilbud fra  

a) Eltrik:19.997,00 kr for 14 runde lyskupler opsat i kip, samt 20 nye lampestik 

b) Egmose:ca.16.000,00 kr incl. moms for lampeudtag på skinner. 

Finn har prøveophængt en rund lampe i klublokalerne.  

Finn har holdt møde med enkelte klubmedlemmer vedrørende beslysningen, og de 

mente at de kegleformede nuværende lamper skulle bibeholdes. 

Bestyrelsen på besøg i Rudkøbing Havns nye sorte sejlerhus, hvor der er ophængt 

hvide runde lamper, som giver god belysning i lokalet, men ikke meget lys på selve 

bordene. 

Afgørelse om hvilke lamper, der skal ophænges i Sejlklubben udsættes, da et flertal af 

bestyrelsen ikke ønsker de nuværende hvide kegleformede lamper 

 

Pkt. 02 

Standerstrygning 

Ny invitation sendes til medlemmerne d.22 eller 23/10-2019 oplyser Finn. 

Nogle medlemmer har ikke fået indbydelsen til standernedhalingen, 

Standeren hales ned kl. 14.00 

Sang ved flagmasten. 



Det knækkede sværd for godt kammeratskab og interesse for juniorsejlads 

overrækkes. 

Pokal for extraordinær indsats i klubben overrækkes. 

Klubben vært ved en øl/sodavand i klubhuset. 

Standerstrygningsmiddag kl.18.30 i klubhuset, til pris af 175,00kr (tidligere besluttet 

pris på 150,00 kr), men flere fra bestyrelsen mener ikke, klubben skal have udgifter 

på dette arrangement. 

Finn og Helle S. laver og serverer velkomstdrink. 

Bestyrelsen dækker bord, arrangerer mad, der leveres fra Dageløkke kro. 

Bestyrelsen laver kaffe med mere, vasker op og gør rent efter arrangementet. 

Per har sørget for vinindkøb. Arne køber servietter, øl, duge, stearinlys, whisky og 

fløde. 

Helle sørger for indkøb af kaffe og arrangerer bordpynt. 

 

 

Pkt. 03 

Onsdag d. 25.03.2020 - evt. John 

John har sejlet med Mærsk og vil fortælle om sit liv på havet. Pris to flasker vin. 
 

Pkt. 04 

Thurø sejlklub 

Thurø sejlklub har indkaldt de Sydfynske sejlklubber til møde d.11. november 2019, 

vedrørende samarbejde om blandt andet kapsejladser. Fra Rudkøbing Sejlklub 

deltager Frits, Jens og Poul Tom. 

 

 

Øvrige emner der blev talt om ved bestyrelsesmødet: 

1) Der er kommet refusion fra Stormflodserstatningen på 10.000kr 

2) Klubben har solgt seks optimistjoller for 2.700 kr og der er ikke flere til salg. 

Der er nu seks optimist i klubben. 

3) Langeland Rundt 2019 aflyst da der kun var tre tilmeldte både. 



4) Fællestur til Fjællebroen aflyst, da der var for meget vind og for få tilmeldte 

både. 

5) Formanden for kapsejladsudvalget, Frits Nielsen, har skrevet referat til  

Rudkøbing Sejlklub om udvalgets planlægning af sæson 2020. Skal sættes på 

hjemmesiden. 

6) Forslag om en fællestur inden sommerferien 2020, det må ikke være i Pinsen. 

7) Der ryddes op på jollepladsen, HobiCat skilles ad og sættes i Bådhuset d. 

22/10 kl.16.00 af Finn, Arne og Jens. 

8) Finn har modtaget tegninger over klubhuset og to tinglyste dokumenter 

omhandlende klubbens forpligtigelser vedrørende blandt andet anvendelse og 

vedligehold af klubbens matrikelnummer, hvor det fremgår at terrassen 

tilhører klubbens matrikelnummer. Klubben har af Langelands kommune 

modtaget 8.000kr til reparation af terrasse. Finn indhenter tilbud fra 

Havnesmedien og Alf Jensen til reparation, inden han taler med kommunen om 

yderligere tilskud til reparationen. 

Sætningskaden i østgavlen er undersøgt af fagfolk, der siger at skaden ingen 

betydning har i forbindelse med reparationen af terrassen. 

9) Det aflyste arrangement omhandlende splejsning ved Søren fra 

Nordlangeland, arrangeres igen. Christian tager kontakt til Søren. 

10) Invitation til dialogmøde om børn i udsatte positioner d.30/10 kl.17.00 fra   

Langeland kommune. Finn og Helle deltager. 

11 )Der er ingen fra bestyrelsen, der deltager i Shores informations rundtur på 

Langeland. 

12)Forslag til dagsorden til bestyrelsesmøde sendes til formanden 14 dage inden 

mødet. Dagsorden udsendes én uge før. 

 

Næste bestyrelsesmøde 6. januar 2020 kl 19.00 i klublokalet 

 

 

Referat 22 oktober, Helle Svensson 


