Bestyrelsesmøde i sejlklubben
1. juni 2016 Kl. 19:00.
Fremmødte:

Jens Lindholm – Torben Kyhl – Lasse Kjærgaard – Sonnich Sonnichsen
- Jesper Christensen – Lars Madsen - Leif Østlund

Afbud:

Steffen Bach – Kjeld Henriksen – Henning Bager

Opfølgning:
a) Optimist udvalg. Det ser ud til at fungere godt og 10 – 12 unge optimister er
kommet godt igang. Der bliver fulgt op på at de nødvendige uddannelser
(duelighedsbevis) er til stede for at sejle med følgebådene. Leif sikrer at alle
deltagere er tilmeldt Sejlklubben.
b) Havnemestermøde er afholdt den 24. maj. Lasse, Sonnich, Jens og Leif deltog i
en gennemgang af det forslag, der nu er fremlagt og godkendt i erhvervs-, teknikog havneudvalget. Herefter skal finansiering godkendes i forbindelse med
kommunens budgetlægning for 2017. Rosbæks skal udarbejde en tegning over
det fremsatte forslag. Referat fra mødet i udvalget kan findes på kommunens
hjemmeside. Det er besluttet at arealet til afspuling af bådene og opsamling af
spildevand med tilslutning til kloaknettet, vil blive placeret på første bådeplads
vest for gavlen på rohuset nr 9. Der skal laves et halv meter bredere hul under
kranen med ny spuns på indersiden af den nordlige væg og udgravning på den
sydlige side af nuværende hul. Det er oplyst til vores havnemester, at kranen kan
løfte 6 tons og at en kranbil skal kunne løfte 10 tons. Der skal etableres en
servicekaj med ny stålspuns, ved den sdr. mole, løbende fra ophalergraven til bro
7. Der etableres to betonstøbte puder, der pælefunderes, til kranbilens to
punktlaster. Til den eksisterende kran etableres to faste sporbaner, som hjulene
skal køre i. På nordsiden etableres en pælebåret hjulbro og en mastekran. Mod
den ndr rampe etableres en gangbro for jollerne. Vanddybden uddybes til 2,5 m
udenfor spunsvæggen.
c) Husaktiviteter. Lister rundt de nye vinduer i køkkenet, samt fugning etableres.
Eltilslutning af hjertestarter skal efterses og belysning i emhætten skal
genetableres. Afspænding og saltfilter til opvaskemaskinen skal udskiftes. To
køleskabe trænger til at blive udskiftet. (Efter bestyrelsesmødet har Kjeld aftalt
tiltag, der løser alle disse udestående aktiviteter. Dejligt!) Henning Bager vil sørge
for at masteteltet bliver forbedret og får isat ny gavl i løbet af sommeren.
d) Forpagter Mads Thomsen har startet ibrugtagning af lokalerne og lejekontrakten
er underskrevet. Restauranten forventes startet op den 10. juni. Vi har tilbudt
Mads at lægge menu og omtale på vores hjemmeside.
e) Kapsejladser er startet tirsdag den 3. maj og og der er afviklet 5 sejladser efter
planen.
f) Pinsesejladsen er afviklet med 10 deltagere på trods af vejret (koldt).
g) Oprydningsdag blev afholdt den 21. maj med kun 10 deltagere. Laila og Anna
Skærning sørgede for pølser og brød.

Nye punkter:

1. Ukrudtbekæmpelse på pladsen gennemføres, når de fleste både er kommet i vandet
igen. Kjeld har kontakt med Ewan, som har lovet at sprøjte sejlklubbens arealer en
tidlig morgen.
2. Harmonika festival 27 – 29 maj afviklet efter planen. Jens sender en faktura til
festivalens bestyrelse.
3.Kapsejlads. Ærø rundt den 18. juni. Torben har kontaktet Mads Thomsen for at
kunne tilbyde en pakke (morgenmad plus grillkød) i forbindelse med udsendelse af
invitationer. Sejlklubbens restaurationslokale forventes benyttet. Torben har fået
lavet en flot plakat, der nu er udsendt til sejlklubberne.
4. Birkholmstur. Torben er i gang med at kontakte Søby Bådelaug.
Eventuelt:
I forbindelse med Harmonikafestivalen er der observeret spor på loftet over
sejlklubben, der kunne komme fra uønskede gæster. Jørgen Rosendahl er kontaktet og
vil aflægge et besøg snarest. Dagen efter vores bestyrelses møde har Jens og Leif,
sammen med Jørgen, der repræsenterer firmaet Mortalin her på Ærø, undersøgt loftet på
Sejlklubben uden at finde nye spor. Der er udlagt sporblokke, der kan vise om der skulle
være gæster, uden at disse bliver forgiftede og lægger sig til at lugte et sted. Jørgen vil
vende tilbage for at kontrollere resultatet.
Sonnich har kontakt med Lars Kiehler, som vil hjælpe med at lave en værktøjstavle
og oprydning i garagen i løbet af sommer.
Sonnich har modtaget en forespørgsel på et evt køb af den sidste sektion af den
gamle flydebro. Leif undersøger om der er et behov for at beholde sektionen ellers rykker
vi ind en annonce i Ballonens Skibskiste.
Med inspiration i havnemesterinitiativet med oprydning på pladserne og efterfølgende
auktion på Bag Klint, drøftede vi tiltag for at få navne på bådevogne, master og bomme, så
vi i sejlkkubbens regi kan gennemføre oprydning af materiale, der ikke er identificeret og
udsendelse af opkrævning for udstyr der er identificeret, men ikke betalt for. Tomme
bådevogne om vinteren, master og bomme i masteteltet uden tilhørende både på pladsen.
Jens vil lave et oplæg til næste bestyrelsesmøde, samt annonce vedr disse tiltag.
Steffen har fremsendt tanker om evt at fratræde bestyrelsen, men vi vil meget gerne
at Steffen deltager resten af perioden, i det omfang han kan få dette til at harmonere med
sit arbejde. Vores suppleanter deltager jo i forvejen på lige fod med øvrig bestyrelse.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 24. august kl. 19.00.
Mødet blev hævet kl. 20.30

Skulle nogle medlemmer have kommentarer og/eller ønsker om rettelser i referatet, skal
det være sekretæren (denne gang Leif) i hænde indenfor det første døgn efter modtagelse
af referatet. Indkommer ingen kommentarer betragtes referatet som godkendt, hvilket
bekræftes ved underskrivning ved næste mødes begyndelse.
Referent Steffen Bach/ved Leif Østlund
Fremmødte ved bestyrelsesmødet d. 1. juni 2016:

Leif Østlund
Formand

Lasse Kjærgaard
Næstformand

Jens Lindholm
Kasserer

Afbud
Steffen Bach
Sekretær

(se Formand)
Leif Østlund
Ro-afdeling

Torben Kyhl
Sejladsudvalg

Afbud
Kjeld Henriksen
Klubhus

Afbud
Henning Bager

Jesper Christensen
1. Suppleant

Lars Madsen
2. Suppleant

Sonnich Sonnichsen
Kran/plads

