
Bestyrelsesmøde i Marstal 
sejlklub 05. marts 2016 Kl. 10:00.  

 
Fremmødte:  Leif Østlund – Lasse Kjærgaard – Jens Lindholm – Steffen Bach – 

Torben Kyhl – Kjeld Henriksen – Henning Bager – Sonnich Sonnichsen – 
Lars Madsen  

 
Afbud:  Jesper Christensen 
 
Fraværende:  
 
        
 

a) Godkendelse af referat fra generalforsamlingen. 
Referat godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger. 

 
b) Adresseliste. 

Steffen opdaterer adresselisten og rundsender denne til bestyrelsen. 
 

c) Kalender 2016. 
Steffen opdaterer aktivitets- samt flaggastkalenderen og rundsender denne til 
bestyrelsen. 

 
d) Udvalgsoversigt. 

•   Det er med skam at bestyrelsen må indse at der ikke er nogen medlemmer 
som har givet udtryk for at videreføre optimist- og ungdomsudvalget - 
bestyrelsen vil indrykke annoncer i ugeavisen for at søge efter frivillige. Måtte 
det vise sig ikke at kan lade sig gøre at samle et optimist- og ungdomsudvalg 
i år, må træning af optimist samt ungdomssejlere aflyses for sæsonen 2016 
 

• Torben har indvilliget til at indtræde som formand i sejladsudvalget. 
 
Udvalgsformændene bedes melde tilbage til Leif med sammensætningen af 
udvalgene, således lister i Ballonen samt på hjemmesiden kan opdateres. 

 
e) Certificering af kran. 

Sonnich er tovholder for re-certificeringen af kranen. Der skal koordineres med 
Marstal Værft samt fjernvarmen, således der skal spares for transportomkostninger. 
 
Ophalerpladsens tilstand, specielt med hensyn til spuns og fundering af kranen 
tages op på havnemestermødet – se punkt h. 

 
f) Standerhejsning. 

Planlægges til den 10. april med oprydning og rengøring af klubhuset den 9.  
 
Festudvalget bedes stå for mad og drikke for begge dage. 

 
g) Vandrepokal. 

En enig bestyrelse besluttede hvem som skal modtage vandrepokalen i forbindelse 
med Standerhejsning. 
 

 



h) Havnemestermøde. 
Leif, Lasse samt Laurids deltager på mødet den 22. marts og bringer emnet om 
ophalerpladens dårlige tilstand på banen. 

 
i) Sejladsudvalget. 

Venligst se punkt d. 
 

j) Optimist- og ungdomsudvalget. 
Er pt. sat på standby, venligst se punkt d. 

 
k) Forpagter Mads Thomsen. 

Leif varetager kontakten med Mads, efter Lars er trådt ud af bestyrelsen. Der 
forestår lidt arbejde for at få køkken helt klar, Kjeld sørger for at dette bringes i 
orden. 
 
Mads varetager flaghejsning/sænkning samt udvendig vedligehold af bede og 
terrasse omkring klubhuset i forpagtningsperioden. 

 
l) Frivilligecenter Ærø. 

Leif gav en lille opdatering fra mødet i foreningen, heriblandt nogle af de emner der 
blev berørt. Hvordan motiveres frivillige i foreningslivet? 

 
m) Hjertestarter kursus. 

Kjeld vil tage kontakt med leverandøren af hjertestarteren og planlægge et kursus 
for klubbens medlemmer. Der henstilles til at et sådan kursus afholdes i 
begyndelsen af sæsonen, såfremt dette er muligt for leverandøren. 

 
n) Eventuelt. 

•   Ærøordningen: Leif og Jens udfærdiger en ansøgning om tilskud fra 
kommunen. 

•   Ærø dagen: Der er blevet rettet henvendelse med hensyn til at deltage i Ærø 
dagen i Ærøskøbing den 11. juli, en enig bestyrelse vælger at afslå dette 
tilbud. 

•   Sommerfest resultat: Det endelige resultat er ikke endeligt opgjort, men der 
forventes et flot overskud i omegnen af 20.000,- kr. 

•   Værktøj til garagen: Der mangler en funktionsdygtig skruetvinge i 
værkstedet. Da Lars kommer med en portion nyt værktøj til garagen, 
afventes der med indkøb af skruetvinge. 

•   Klubhus: Kjeld vil påbegynde arbejdet med at finde frivillige, så gulvet i 
klubhuset kan slibes samt lakeres inden sæsonen begynder. 

•   Ukrudt på pladsen: Kjeld finder noget ”miljøvenlig” gift ( ☺ ), så ukrudtet kan 
holdes ned henover sommeren. 

•   Der blev stillet forslag om en gennemgang af klubbens område i forbindelse 
med næste bestyrelsesmøde, således fejl, mangler og eventuelle 
sikkerhedsrisici kan identificeres og arbejde på at rette disse kan 
påbegyndes. 

 
o) Næste bestyrelsesmøde. 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag d. 3. april kl. 10:00 
 
Mødet blev hævet kl. 11:30  
 



 
Skulle nogle medlemmer have kommentarer og/eller ønsker om rettelser i referatet, skal 
det være sekretæren i hænde indenfor den første døgn efter modtagelse af referatet. 
Indkommer ingen kommentarer betragtes referatet som godkendt, hvilket bekræftes ved 
underskrivning ved næste mødes begyndelse. 
  
Referent: Steffen Bach 
 
Fremmødte ved bestyrelsesmødet d. 5. marts 2016: 
 
 

 
Leif Østlund 

Formand 
 Lasse Kjærgaard 

Næstformand 
 Jens Lindholm 

Kasserer 
 
 

  
(Se Formand) 

  
 

Steffen Bach  Leif Østlund  Torben Kyhl 
Sekretær 

 
 

 Ro-afdeling 
 
 

 Sejladsudvalg 
 
 

Kjeld Henriksen 
Klubhus 

 
Afbud 

 Henning Bager 
 
 
 

 Sonnich Sonnichsen 
Kran/plads 

Jesper Christensen 
1. Suppleant 

 Lars Madsen 
2. Suppleant 

  

 


