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 Til stede:  
 Tina Olsen formand  

  Peter Hansen  næstformand  

 Anne-Jette Nielsen best.medlem (kasserer) 

 Per Munch  best.medl. referent 

 Søren Therkelsen best.medlem  

 Mikael Jensen  best.medlem  

 Kenneth Nielsen  juniorleder 

 Helle Svensson  suppleant 

   

Afbud: Sten Hansen   suppleant   
  
Ad pkt.   1 Klubbens "Sejl Sikkert ambassadør" Arne Nielsen på besøg. 

 Arne Nielsen gennemgik mødet med "Sejl Sikkert"  og fremlagde 

materiale til omdeling. 

Bestyrelsen bad Arne spørge om det var muligt at få en instruktør til 

gennemgå/efterse redningsveste  mv. 

Arne arbejder videre med dette. 

  

Ad pkt.   2 Godkendelser af referat fra sidste møde. 

Ingen bemærkninger. 

 

Ad pkt.  3 Weekend 16 

Peter og Michael orienterede fra mødet og bl.a. punktet  vedr.  musik 

blev drøftet. Aftalen lød på musik til 500 kr., og det nye bud på 2.000 kr. 

vil klubben ikke acceptere. 

Punktet drøftes på næste Weekend 16-møde. 

  

Ad pkt.   4 Havnemøde 

Søren orienterede fra mødet. 

 

Ad pkt.  5  Reparation af Jollehuset. 

Vedtaget af skifte vinduer i gavle + 1 dobbelt dør. 

Der var kun råd til at skifte  2 x 3 vinduer+ 1 dobbelt dør.  

 

Ad pkt.   6 Standerhejsning / generalforsamling. 

Dagsorden blev gennemgået samt de indkøb, der skulle foretages. 

 

Ad pkt.    7 Dansk Sejlunion 

Anne-Jette havde været til møde i Odense og orienterede om , at det var 

nødvendigt at foretage ændringer i klubbens vedtægter. 

Dette bør tages op inden generalforsamling i 2017, hvor vedtægterne så 

kan fremlægges til godkendelse. 

Bestyrelsen var enige om, at det ville være en god ide med at få 

konsulentbistand. 

 

 

 



Rudkøbing Sejlklub    

Referat nr. 115 fra bestyrelsesmøde afholdt den 12. april 2016  
 

 

Ad pkt.   8 Eventuelt. 

Anne-Jette ønskede den gamle hjemmeside slettet, da den kun forvirrer 

nuværende og nye medlemmer. 

Tina tager kontakt til Jørn Ole. 

 

Peter tager kontakt til Keld for at overtale ham til også fremover at tage 

sig af udsætning og optagning af både. 

 

 Næste møde Efter generalforsamlingen 

 

 Referent 

 Per Munch    

 


