
Bestyrelsesmøde i sejlklubben 
3. september 2017 Kl. 10:00.  

 
Fremmødte:  Jens Lindholm – Sonnich Sonnichsen -  Henning Bager – Kjeld 

Henriksen –  Leif Østlund   
 
Afbud:  Lars Madsen –  Torben Kyhl – Henrik-Claus Henriksen – Lasse 

Kjærgaard - Laurits Nielsen  
 
        
 
 
Opfølgning: 
 

a) Seneste referat blev underskrevet. 
b) Problem med regnvandsafløb. Kjeld kontakter slamsuger for udbedring.  
c) Mastehus. Et mindre antal tagplader vil blive skiftet ud med nogle gamle men hele 

plader. Planlagt til den 8. september.     
d) Masteteltets midt sektion bliver skiftet ud. Der er indkøbt en sektion til erstatning.  

Henning vil sørge for montering fredag den 8. september. 
e) Foredrag. Torben har talt med Jan Ebert, som vil vende tilbage snarest. Sonnich 

vil høre om Ole Berg fra Navigationsskolen har mulighed for at fortælle en aften i 
efteråret. Vi har også modtaget tilbud om foredrag fra HF Industri & Marine. 

f) Roafdelingen holder kaproning med Rudkøbing Roklub lørdag den 9. september 
kl. 15 på vandet i det lille hav. Jens synes vi skal fortælle om arrangementet på 
Facebook. 

g) Ungdomsafdelingen er begyndt efter sommerferien og over 20 mødte op. 
Medlemslisten med navn, adresse og fødselsdato vil blive opdateret. 

h) De nye stole er leveret og klargjort af 6 mand fra bestyrelsen. De gamle stole er 
solgt til Marstal Søfartsmuseum og afhentet. 

i) Kranens elektriske styring er blevet vurderet af Henrik Thygesen og umiddelbart 
vil vi kunne klare de seneste udfordringer ved at udskifte relæ kassen med en ny 
rustfri kasse og desuden en ny fjernbetjening. Vi vil prøve at selve ordne 
forbedringen. 

j) Annoncelayout tager Torben med til næste møde. 
k) Investeringsplan. Intet nyt. 
l) Der er udarbejdet en tjekliste over aktiviteter forud for Sommerfesten. Leif og 

Lasse vil aftale et møde med Jens og Tommy for gennemgang og viden 
overdragelse. Sidst i september. 

m) Birkholm sejlertræf afholdes den 16. september. Annonce er indrykket i 
Ugeavisen og Tommy holder i arrangementet. 

n) DTU-bøjer koster ikke noget og Sejladsudvalget kan kontakte DTU for at aftale 
hvor disse bøjer kan placeres. 

o) Bådetrailer er ikke fundet. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Nye aktiviteter: 
 

 
1.   Kontrakt med ny forpagter er indgået med Désirée Berg.  
2.   DM for OK-joller 2018? Sejladsudvalget arbejder videre med tanken og afventer 

svar fra ÆSF. 
3.    Ophalerprojekt. Renovering af området omkring kranen er blevet udskudt af 

kommunen til næste år. Deadline for optagning af skibe bortfalder. Leif laver info 
som lægges på klubbens hjemmeside og sættes op i udhængsskabet.  

4.   Startpistol fungerer ikke længere. Der indkøbes en ny så snart våbentilladelse er 
modtaget. 

5.   Ekstra køkkengrej er bestilt og modtaget.  
 
 
Eventuelt: 
  
 Der kan med fordel gennemføres en ukrudtsbehandling på pladsen inden skibene 
skal op og på plads. Kjeld/Sonnich taler med Evan/Amdi.  
 Masteteltet trænger til en oprydning inden masteopbevaringen begynder igen. 
  
 
   
 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 15. oktober 2017  kl. 10.00. 
 
Mødet blev hævet kl. 11.30  
 

Afbud 

Leif Østlund 
Formand 

 Lasse Kjærgaard 
Næstformand og sekretær 

 Jens Lindholm 
Kasserer 

 
 

    
Afbud 

Kjeld Henriksen  Sonnich Sonnichsen  Torben Kyhl 
Klubhus 

 
Afbud 

 Kran/plads 
 
 

 Sejladsudvalg 
 
 

Henrik-Claus Henriksen 
 
 

Afbud 

 Henning Bager 
 
 

Afbud 

  

Lars Madsen 
1. Suppleant 

 Laurits Nielsen 
2. Suppleant 

  

 


