
Referat fra bestyrelsesmøde i Rudkøbing Sejlklub d.5.september 2019 

 

Referat skrevet med kursiv af Helle Svensson 

Dagsorden udarbejdet af Finn Birger Hansen 

 

Tilstede:Finn Birger, Steen Hansen, Arne Nielsen, Jens Koch, Helle 

Svensson. 
 
 
Dagsorden til bestyrelses møde d- 05.09.2019 kl. 19.00 

afbud frs Jeanette 

 

1. siden sidst. 
    a. Dansk Søredning har sagt deres lejemål pr. 30.09.2019 

    afleverings forretning -  og hvad så. - -Bådeskuret til grej/jolleopbevaring, eller 

udlejes. 

Arne sørger for der kommer ny låsecylinder i døren. Bådehuset skal bruges til 

værksted og depot. 
 

    b. Møde med bådelauget. 

Finn Birger har været indkaldt til møde med Claus og Jean fra Rudkøbing Bådelaug. 

Finn oplyser at der intet formål var mødet og derfor heller ingen konklusion på 

mødet. 

 
 

    c. Hovedkapsejlads. 

Otte lokale både deltog. 

 
 

    d. Grill aften d. 27.08 

God tilslutning 
 

    e. brev fra kommunen vedr. Ørstedsskolen. 

Finn har responderet på brevet, og oplyst at Rudkøbing Sejlklub er tilfreds med 

forholdene 
 

    f. Brev til Sydfynskedampskibsselskab. 

Finn har skrevet at klubben har købt to Hobie 405 og vedlagt billeder af disse 
 

2. Fællestur d. 14 - 15 sept. - -tilmeldte til Fjællebrotur d.13+14/9 

Der er 7-8 tilmeldte både. 
 



3. Sidste grill aften i år d. 17. sept. 
 

4. Bådoptagning d. 5.10, 25.10, og evt. 27.10. 

Ved vognmand Lars Nielsen 
 

5. Junior afdelingen  
                                          Vedligeholdelse af følgebåde. 

Der har i sæsonen 2019 været træningssejladser hver mandag kl.18-20 med rimelig 

tilslutning først på sæsonen. Sidst på sæsonen har der været fremmødet været ringe. 

Instruktører har været Klaus Arp og Finn Birger Hansen. Træningssejladserne er 

lukket ned for i år. 

Følgebåden (Doryen), er utæt. Der skal købes en ny følgebåd inden sæson 2020. 

Laserjollerne bliver repareret af William og Rasmus, så der bliver to sejlklare. 

Klubben beholder seks optimistjoller, de resterende sælges. 

Magleby efterskoles Strynøafdeling  har været på besøg i juniorafdelingen 
 

6. Standerstryning m.v. d. 02.11.2019. - -standernedhaling, planlægning af fest. 

    Den ekstra indsats + RUJ (det brækkede sværd) 

Standernedhaling kl.14.00. Bestyrelsen arrangerer standernedhalingsfest. 

Tilmelding til Finn Birger. Bestyrelsen har bestemt hvem der skal have pokal for 

extra indsats i 2019 og hvilken junior, der skal der have det brækkede sværd. 
 

 
7. -opdatering af klubbens hjemmeside (se referat fra 5/1-2019) 

Diverse udvalg og bestyrelse skal sørge for at opdatere informationer på 

hjemmesiden. 
 

8. -klubhuset åbent for gæstesejlere i 2019, er det åbent for gæstesejlere i 2020. 
Bestyrelsen ser gerne at klubbens lokaler er åbne for gæstesejlere i sommersæsonen. 
 
9. -nyt fra havnefogeden/kommunen.  

Der har ikke været afholdt møde med kommunen.  
 
10. Orientering fra Finns møde med kommunen vedrørende klubhuset 
sætningsskader. - (jeg har ikke haft møde med kommunen). 

Der har ikke været afholdt møde med kommunen. Finn vil kontakte kommunen 

vedrørende sætningsskader på østgavlen af huset, inden en terassereparation går i 

gang. 
 
 
 
 
 



11.-nyt inventar i klubben, herunder udskiftning af toiletter. - Er det noget der har 
været drøftet? 

Flertallet i bestyrelsen mener ikke toiletterne ska udskiftes. Første prioritet er 

terassereparation. 

Nye stole. Finn beder alle bestyrelsesmedlemmer komme med forslag til nye stole til 

næste bestyrelsesmøde. 
 

12. Dec. - Jan. - Feb. - Marts - April  generalforsamling) 

Lysbilledforedrag ved Finn Birger i januar. 

Suppegilde 29. februar 

 
 

13. Evt. 

a) Vandvarmeren er blevet repareret, men afbryder fortsat HFI-relæet. Arne vil sørge  

     for det bliver bragt i orden. 

b) Lars Helbo, der står for booking og udlejning af klubbens lokaler vil gerne stoppe 

    med dette. Hvem vil overtage denne tjans? 

c ) Finn Birger har haft møde med nogle af klubbens medlemmer vedrørende 

    belysningen i klubben. Konklusion på dette møde var at de nuværende lamper skal 

    bibeholdes. 

d) Voksensejlads og duelighedsbevis skulle gerne søsættes i sæson 2020.  
 
 

Referat 17.september 2019 

Helle Svensson 
 


