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Til stede: Keld Pedersen formand 

  Peter Hansen  næstformand  

  Per Munch best. medlem / sekretær  

 Søren Therkelsen best. medlem   

 Ann-Jette Nielsen best. medlem    

 Kenneth Nielsen juniorleder  

 Helle Svensson suppleant  

   

 

Fraværende: Karen Dirksen  best.medl. / kasserer 

 Jørn Ole Jensen redaktør 

Dagsorden:  

pkt.   1 Post 

pkt.   2 Foredrag. Peter og Bente er forhindret 

pkt.   3 Suppegilde / datoer 

pkt.   4 Besøg Mærks Training Center / tidspunkt og kørsel 

pkt.   5 Udsætning af både / datoer og tilmelding 

pkt.   6 Sammensætning af bestyrelsen da Karen Dirksen trækker sig som  

 kasserer og efter Erik Busks dødsfald.  

pkt.   7 Eventuelt 

pkt.   8 Næste møde 

 

Ad pkt. 1  Post 

 Meddelelse fra kommunen om, at vi skal tilbagebetale 762 kr. i lokalstøtte. 

 

Ad pkt. 2 Foredrag. Peter og Bente er forhindret  
  Foredraget den 16. januar aflyses. 

 

Ad pkt. 3            Suppegilde / datoer    

  Suppegildet flyttes tilbage til den 16. februar kl. 18.30. 

  Keld og Erling køber ind og tilbereder suppen. 

  Tilmeldingsfrist 1 uge før. 

   

Ad pkt. 4 Besøg Mærks Training Center / tidspunkt og kørsel 

  Aftalt afgang Rudkøbing kl. 18.30, da der startes på trainingcentret 

  i Svendborg kl. 19. 

  I indbydelsen oplysning om kørsel / samkørsel. 

 

Pkt pkt. 5 Udsætning af både / datoer og tilmelding 
  Udsætning finder sted den 6. og 16. april 2013. 

  Tilmelding til Keld. 

 

 Ad pkt. 6 Sammensætning af bestyrelsen da Karen Dirksen trækker sig som 

 kasserer og efter Erik Busks dødsfald. 

 Karen udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingen, men Ann-Jette 

 træder ind som ny kasserer. 

 Der skal findes 2 nye medlemmer, som kan indtræde på posterne  

 henholdsvis som medlem og suppleant. 
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Ad pkt. 7 Eventuelt 

  Keld orienterede om samarbejdet med Havnen. 

  Brugtbådsmarkedet er fastlagt til den 31. august 2013, hvorfor vi flytter 

 klubbens hovedkapsejlads til denne weekend. 

 

  Alle både, som besøger Rudkøbing Havn denne dag, skal ikke betale  

 havnepenge. 

 

  Keld deltager i Fynskredsens generalforsamling den 7. februar i Nyborg. 

 

  Søren foreslog et møde (kursus) omkring EDB og hjemmeside mv. med 

 deltagelse af bestyrelsen, Flemming, Inger og Jytte afholdt torsdag, den 

 17. januar 2013 kl. 19. 

  

  Kenneth redegjorde omkring optimistjollernes stand, og der mangler en del 

 til rig og grej samt en bøje. 

 

  Da vi gerne vil gøre brug af tilbuddet fra TORM om støtte med ca. 

 halvdelen af udgiften til optimistjollerne, blev vi enige om,  at Søren skal 

 udfærdige en ansøgning om økonomisk hjælp til banker m.v.  

  Ansøgningen skal sendes til Helle og Per, som personligt vil aflevere den i 

 banker m.v. 

 

 

 Ad pkt. 9 Næste møde 

  Næste møde den 25. februar 2013 kl. 19 i klubhuset.  

         

Referent: Per Munch 

 

 


