Referat fra bestyrelsesmøde i Rudkøbing Sejlklub 10/1-17
Fraværende :Steen Hansen
Dagsorden til bestyrelses møde d. 10.01.2018 kl. 19.00 i klubhuset
Pkt. 01. Siden sidst : Orientering ved formanden
d. 04.11.2017. Standerstrygning og fest (festudvalg): God stemning
d. 08.11.2017. HF Marine: God tilslutning
d. 15.11.2017. SHORES Langeland og Naturturisme I/S, Ulrik Pihl med flere.:
Finn deltog i møde, men mener ikke Sejlklubben for nuværende skal melde sig i
foreningen.
d. 17-18.11.2017. Synlig Sejlklub ved Bent Hansen: Orientering om konferencen
d. 01.12.2017. Juleselskab for bestyrelsen: Hyggelig aften
d. 06.12.2017. Julehygge, NORDLYS - Hurtig ruten ved Søren S. Nielsen: Flot
arrangement
Pkt. 02. Økonomi Kasserer Anne-Jette kommer til bestyrelses møde.
A. Optælling af depot: tallene foreligger ved kasseren
B. Skal der foretages afskrivninger: afskrivninger på juniorafdelingens både
C. Økonomisk status (er der penge i kassen): 230.000 kr. på bankkonti
D. Hvor mange medlemmer er vi: 176
E. Har vore lejere betalt husleje: Ja
F. Andet: Ved køb til arrangementer/vedligehold og andet, vil kasseren
udarbejde et skema, der skal udfyldes. Skemaet vil ligge i klublokalet.
Pkt. 03. Offentlig.
A.Tak fordi du er frivillig - Langeland Kommune:Kommunen har udarbejdet et
klistermærke, som frivillige kan få. Kan rekvireres ved kommunen.
B. DS, DIF, og nu Central foreningsregisteret: Gennemgang af indkommen post
C. Uddannelse – Kapsejlads: Finn kontakter kapsejlladsudvalget.
D. Nyhedsbrev fra DS: Finn deltager i DS Fynskreds generalforsamling 1/2-2018
E. Den nye persondataforordning: Dansk Idrætsforbund udarbejder
retningslinjer. Kasseren sørger for indberetning.
Pkt. 04. Rudkøbing Sejlklub.
A. De fynske Folkebådssejlere RU d. 25.01.2018
B. Anne-Marie Rindom RU d. 28.02.2018. kl 19.00: Finn sørger for invitationer
og tilmeldinger.
C. Fællesmøde RU d. 04.03.2018. kl. 14.00 (oplæg/planlægning af dagen - evt.
udvalg): Helle laver udkast
D. Thurø 33 klubben d.10.03.2018.

E. Frank Varsnæs RU d. 21.03.2018. kl. 19.00
F. Standerhejsning og generatforsamling RU d. 14.04.2018. kl. 14.00 eller
15.00? festudvalg: Standerhejsning kl. 15, generalforsamling kl.15.30
G. Bestyrelse og udvalg efter generalforsamligen: Søren Therkelsen ønsker ikke
genvalg til bestyrelsen, men vil fortsætte med vedligeholdelse af hjemmesiden.
Helle genopstiller. Udvalg blev ikke diskuteret.
H. Hoveddør: Søren ansøger kommunens pulje til tilskud til haller og klubhuse.
Låsesystemet bibeholdes.
I. Oplæg vedr. Kassebølle Friskole og Bådskur: Finn undersøger, hvorledes lejeog brugsforholdet er i forbindelse med kajakkerne i skuret.
J. Googlesiden?: Søren har bedt Google om at få ændret adresserne til
Rudkøbing Sejlklub.
K. Havmiljøvogterne "Den blå hylde - Havfald": Finn informerer om dette blad.
L. Evt. udflugt: Ring Andersen - isbryderen Thorbjørn: Finn vil undersøge
mulighederne for Besøg på Ring-Andersens værft på Svendborg Havn, samt
guidet besøg på Lystfartøjsmuseet på Frederiksøen.
Efterfølgende æggekagekagespisning på restaurant på Svendborg Havn.
Pkt. 05. Evt.:
a)Opsætning af fysisk postkasse på klubhuset. Arne vil tømmepostkassen.
b)I ”Sejl Sikkert” regi vil Arne arrangere en aften omhandlende redning af
overbordfalden person.
c)Der er mellem7-12 juniorer, men der mangler instruktører. Tages op på
samarbejdsmødet d. 4. marts.
d)Havnens sejlende gæster vil også i 2018 kunne benytte klublokalet som
sejlerstue.
e)på hjemmesiden skal fremgå hvem der er udvalgsformænd.
f) De donerede penge til klubberne i Maritim Weekend, er omsat til telte, borde,
stole, belysning og container til opbevaring.
g)Status på udlejning af klublokalet. Der er cirka 5 udlejninger om året. Der
ændres ikke på vilkårene for udlejning.
h)Finn taler med formanden for kapsejlladsudvalget om anden dato for
Hovedkapsejlladsen. Kapsejlladser skal indberettes hurtigst muligt og inden
d.1/2-2018 til Fynskredsen.
Pkt. 06. Næste bestyrelsesmøde: 22 februar 2018 kl. 19.00 i klublokalet
Referat
11 januar 2018, Helle Svensson

