
Referat fra bestyrelsesmøde i Rudkøbing Sejlklub  

6.januar 2020 
Referat skrevet med kursiv. 

Tilstede: Finn Birger, Arne, Steen, Jeanette, Helle. Afbud fra Jens og Christian 

 

Bestyrelsesmøde d.6. januar 2020 i Rudkøbing Sejlklub 

 

Dagsorden: 

 
1. Orientering fra møde med de Sydfynske sejlklubber d.11. november 2019, 

hvor Jens deltog.  

  

Der er oprettet et netværk mellem Svendborg Sund Sejlklub, Svendborg Amatør 

Sejlklub, Lundeborg Sejlklub, Troense Bådelaug, Ballen Sejlklub, Thurø 

Sejlklub, Classic Regatta og Rudkøbing Sejlklub. 

Netværkets opgave er at styrke sejlsporten lokalt.  

Netværkets navn og facebookgruppe er:-Sejlsport Sydfyn-. 

Jens/Jeanette får gruppen knyttet til Rudkøbing Sejlklubs facebook gruppe. 

 

2. Orientering fra møde vedrørende børn i udsatte positioner i Langeland 

kommune d.30/10-2019, Helle deltog. 

Rudkøbing Sejlklub var eneste repræsentant på mødet fra de Langelandske 

sportsforeninger. Gruppen af børn i udsatte positioner er på landsplan 10%, 

på Langeland er 16% børn i denne gruppe. Disse unge har ofte behov for en 

støtteperson til at hjælpe dem med at komme i gang og i at deltage i klubbernes 

aktiviteter. 

Børns Voksenvenner har mulighed for at gå ind i dette arbejde, blev det oplyst 

på mødet, og ligeledes kan Røde Kors i mindre omfang støtte op om denne 

målgruppe. 

 

 

3. Reparation af træterassen.  

Finn har indhentet tilbud fra Havnesmedien og Alf Jensen. Finn orienterer. 

Der er indkøbt jernprofiler fra Torben Havnesmedie, jernet skal nu 

galvaniseres, inden fire bærende stolper sættes op af frivillige. 

Dækket på træterassen skal repareres,der indhentes tilbud på materialer til 

dette af sjakbejds Poul Tom Hansen. 

 

 



4. Nye elinstallationer og optimeret belysning i klubbens to opholdsstuer, se 

referat fra 17/3+ 6/5+ 21/10-2019 (Finn Birger) 

Egmose Elfirma påbegynder arbejdet ultimo uge 2. 

Finn vil indkøbe fire nye lamper og prøveophænge disse. 

 

 

5. Splejsekursus lørdag d. 28. marts kl.9.30, Christian har arrangeret. 

Søren Nielsen udarbejder plakat efter oplæg fra Finn. Klubben er vært ved 

kaffe, rundstykker og kage. Medbring gerne eget tovværk og redskaber til dette 

kursus ved Søren Ipsen. Christian tager mod tilmeldinger til og med d. 23/3. 

 

6. Invitation til møde arrangeret af SHORES vedrørende vandaktivitetsrelaterede 

begivenheder (events) d. 15 januar kl.16-17 i Rudkøbing Sejlklub. Finn 

orienterer. 

Arne, Finn og Claus Arp deltager i dette møde, hvor de vil spørge ind til de 

fremlagte skitser der vedrører Rudkøbing Sejlklubs ændrede bebyggelse. 

 

7. Indberetning til Dansk Sejlunion vedrørende aktive medlemmer fordelt på 

alder og køn inden d.31 januar-2020. Finn orienterer. 

Kasseren Anne-Jette Nielsen, der står for medlemsregistret har gjort dette. 

 

8. RealDanias kampagne:” Underværker”, hvortil der kan søges økonomisk  

støtte. Se mail fra Finn d.29/11-2019. Ansøgningfrist d.27/3-2020.  Finn 

orienterer. 

Klubben laver ingen ansøgning. 

 

9. Dansk Sejlunions klubudviklingspris 2020, ansøgningsfrist 31/1-2020. Se mail 

fra Finn d.19/11-2019. Finn orienterer. 

Klubben laver ingen ansøgning. 

 

10. Fundraising Dag d. 19 maj 2020 i Midtfyns Idrætscenter kl.16-21. Se mail fra 

Finn d. 28/10-2019. Finn orienterer. 

Ingen fra bestyrelsen deltager. 

 

11. Juniorafdelingen; status og plan, herunder den nye ledsagebåd. 

Den nye ledsagebåd (Kegnæs 470) blev erhvervet for 25.000 kr, da den gamle 

ledsagebåd indgik i handlen. Der fulgte indregistreret trailer med til Kegnæs 

jollen. Kegnæsjollen får plads i lystbådehavnen. Ledsagebåden klargøres af 

William og Rasmus. 

Arne vil tale med firmaet Solmer om beskyttelse rundt om skruen, og kasseren 

vil undersøge hvad en kaskoforsikring koster og hvad den dækker.  

 



 

12. Voksensejlads og duelighedsbevis, se referat fra 5/9-2019, skulle gerne 

søsættes i 2020. 

Intresserede skippere med egne både, der vil være med i dette tiltag i sæsonen 

2020 bedes henvende sig til Arne for yderligere oplysninger. 

 

13. Orientering fra kapsejladsudvalget ved Jens (Jens ikke tilstede på 

bestyrelsesmødet). Se hjemmesiden vedrørende Kapsejladsudvalgets planlagte 

aktiver for 2020. Finn orienterer Sejlsport Sydfyn og sejlklubberne på Ærø om 

kapsejladsudvalgets aktiviter. 

 

14. Opdatering af klubbens hjemmeside (se referat fra 5/9). Diverse udvalg og 

bestyrelse skal opdatere informationer på hjemmesiden. Kan man ikke selv 

opdatere, sendes informationerne til webmasterne Sinne og Niklas.             

Web-adresse til Sinne og Niklas: webmaster@hansenognyboe.dk 

Der afholdes møde med webmastere og bestyrelse umiddelbart inden 

generalforsamling 2020, for at aftale layout og indhold. 

 

15. Det store telt. Finn oplyste ved generalforsamlingen 2019 at teltets ejerskab vil 

blive drøftet på et forestående møde med de involverede parter. Finn deltog i 

møde med Bådelauget, hvor der ikke var noget formål med mødet og heller 

ingen konklusion. Se referat fra extraordinært bestyrelsesmøde d.10/5-2019. 

Finn har talt med Poul Pedersen, Langelands Kommune, vedrørende teltet, der 

kom intet løsningsforslag ud af dette. Formænd og næstformænd i de 

involverede foreninger der har fået teltet, indkaldes til møde i Rudkøbing 

Sejlklub torsdag d.6  februar 2020 kl.19, for at få lavet et regelsæt om teltet og 

dets anvendelse. Helle laver indkaldelse. 

 

16. Udlejning af klublokaler skal aftales med næstformand Arne Nielsen. 

Regelsættet om udlejning revideres af Arne. Arne udleverer nøgler til lejerne 

og booker i klubbens kalender. Lene sørger for at der er service til 60 personer 

og tjekker rengøringen efter udlejning. 

 

17. Folkeoplysningsudvalgets  Ildsjælepris 2020. Kandidater indstilles senest d. 

10/12-2019. Se mail fra Finn 21/11-2019. 

Klubben har ikke indstillet kandidater. 

 

18. Dansk Sejlunions klubkonference d.15/11-2019. Ingen fra klubben deltager. 

Ingen fra klubben deltog. 

 

19. Optælling af varelager. 

Kasseren har gjort dette. Arne bestiller stander til flagmasten foran klubben 



 

20. Afskrivninger. 

Hobiecat aktuelt: 25.000 kr, optimistjoller 8.000 kr, Laserjoller 5.000 kr, 

Kegnæs jolle 30.000 kr, inventar 65.000 kr. 

 

21. Eventuelt 

a) Formanden betinger sig ret til at sætte punkter på dagsordenen umiddelbart 

inden bestyrelsesmødet. 

b) Foredrag om konflikthåndtering og kommunikation i forbindelse med 

Langelands Kommunes uddeling af Ildsjæleprid d. 26/1-2020 er der ingen 

fra bestyrelsen, der deltager i. 

c) Finn laver plakat om klubaftenen d.22 januar, hvor Finn fortæller om sin 

seneste sejlads. 

d) Anne-Jette laver indbydelse til suppegilde. 

e) Sømandsforeningen, Marineforeningen, Rudkøbing Bådelaug og  Bagenkop 

Bådelaug inviteres med til foredraget af John Criddle. Finn sørger for 

indbydelser. 

f) Finn orienterer kasseren om ændrede/nye mailadresser, og sørger for de 

kommer på hjemmesiden. 

g) Leder af juniorafdelingen skal fremover ikke være bestyrelsesmedlem. 

 

Næste bestyrelsesmøde: ikke fastsat, afhænger af hvornår Jens Koch ikke arbejder. 

 

 

 

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde: 

a) Ændring af vedtægter vedrørende juniorafdelingen. 

b) Indkaldelse til generalforsamling 2020. 

c) Arrangere standerhejsning og fest. 

Dagsorden udarbejdet af Helle Svensson d.3.januar 2020 efter aftale med formanden. 

Referat: d. 7. januar 2020 Helle Svensson 

 

 

 

 


