Rudkøbing Sejlklub
Referat fra
BESTYRELSESMØDE
7. september 2017
Til stede: Finn Birger, Bent Hansen, Søren Therkelsen, Mikael Jensen, Steen Hansen,
Arne Nielsen, Helle Svensson, Jeanette Bønløkke
Fraværende: Kenneth Nielsen
Dagsorden
1. Udlejning af klubhus

2. Beslutningsreferat/

Referat
Lars Helboe, der fremover vil stå for udlejningen af
klubhuset, præsenteres for bestyrelsen.
Instrueres i procedurer for udlejning og får nøgle.
Se hjemmeside vedrørende leje af klublokaler
Der udarbejdes beslutningsreferater af bestyrelsesmøderne

forhandlingsreferat

3. Siden sidst. Peder
Gast, Maritim
Weekend og evt.
andet.
Hvordan gik det?

a) 24 medlemmer deltog i fællesturen/grillaften til
Ærøskøbing d.26/8-2017, hvor der blev afholdt Peder
Gast Regatta.
b) Maritim Weekend. Det var svært for sejlklubben at få
medlemmerne til at bemande pølsevogn, ølvogn og
teltbar. Flere bestyrelsesmedlemmer hjalp til med
opsætning og nedtagning af festtelt m.m.
Evalueringsmøde i MW d. 28/9 kl.19 på havnekontoret,
hvor Finn Birger, Michael Jensen og Helle Svensson
deltager og fremlægger bestyrelsens kommentarer til
arrangementet.

4. Juniorafdelingen

Kenneth Nielsen stopper som formand for juniorafdelingen
d. 31 december 2017.
Michael B. Jensen stopper efter forårssæsonen 2018.
Gruppen har 14 medlemmer

5. Facebook siden

6. Bådhus-Kassebølle
friskole

7. Standerstrygning
4/11-2017 kl.14.
Det knækkede sværd.
Pokalen for den ekstra
indsats

Lejemålet som Kassebølle Friskole har udløber 30 april 2018.
Finn kontakter skolen vedrørende fremtidig lejeaftale.
Tidligere ansatte og elever har nøgle til bådhuset, og bruger
kajakkerne der er i huset.
Finn tager sig af nøgleproblematikken.
a) Festudvalget arrangerer
b) Juniorafdelingslederne finder en kandidat til det
knækkede sværd
c) Kandidat til pokalen for extra indsats er fundet
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8. H.F. Marine onsdag

8/11-2017 kl.19.
Lak, maling , epoxy
m.v.
Rep. og vedligehold af
både
9.

Klubkonference
d.17+18/11 i Vingsted
Centret , Dansk
sejlunion

10. Julehygge 6/12 kl.19
110
1010 v/Berit,Jørgen Jensen,
Poul Tom, Søren Nielsen
11. Eventuelt

Firmaet sender oplysninger til Finn Birger, så
klubmedlemmerne orienteres nærmere.

Næstformand Bent Hansen deltager.

OK

a) Maling af kluhuset ( udsat fra mødet 8/8).
Finn vil undersøge, hvem der vil stå for dette.
b) Reparation af terasse. Finn sørger for nogen til dette.
c) Finn har kontaktet 15 kvm KDY klubben vedrørende
klassemesterskabs afholdelse i 2018 og vil høre nærmere.
d) Udvalg: aktuelt er der kapsejlladsudvalg og festudvalg
e) Rengøring af klubhus: Finn kontakter nuværende
rengøringsdame om hun fortsat vil gøre rent.
f) Piratjollerne skal sættes i salgsklar stand
e) Nyhedsmail skal sendes til medlemmerne, da disse
tilsyneladende bliver læst hyppigere end informationerne
på hjemmesiden.
g) Nuværende klubstandere er af dårlig kvalitet, ved ny
bestilling, skal der findes et andet firma.

Næste bestyrelsesmøde 25. oktober 2017

Referat; Helle Svensson, 8. september 2017
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