
Bestyrelsesmøde i sejlklubben 
6. maj 2018 Kl. 10:00.  

 
Fremmødte:  Lasse Kjærgaard - Kjeld Henriksen – Torben Kyhl – Henning Bager – 

Lars Jepsen – Finn Jakobsen – Henrik-Claus Henriksen – Asger Rabølle 
– Lars Madsen -  Leif Østlund   

 
 
Afbud:  Sonnich Sonnichsen, Laurits Nielsen, Karoline Thaysen  
 
        
 
 
 
 
Dagsorden: 
 

a) Seneste referat fra bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet. 
b) Økonomi. Gennemgang af drift status. Sommerfesten gav et overskud på ca. 

13.000. Endnu en gang en meget stor tak til revyholdet. Balance regnskab 
gennemgået. Likviditet ser pænt ud. Forsikringsdækningen i Sejlklubben skal 
gennemgås snarest og der nedsættes et udvalg med Lasse, Finn, Lars J og Leif. 
Udvalgets første møde er planlagt til onsdag den 16.5 kl. 9.00.  

c) Roafdelingen har holdt åbent hus, hvor 10 nye medlemmer har meldt sin 
interesse. Instruktion er startet. 

d) Ungdomsafdelingen. Der er modtaget 5.000 fra Rise Sparkasse. Nøgle til 
affaldscontainer efterspørges. Der er solgt 9 optimistjoller til Lundeborg. 
Sejladsaktiviteter er startet den 3. maj med ca 20 deltagere. Der er indgået 
samarbejde med Simon fra Aggershøj vedr madlavning til de unge om onsdagen. 
Flere fonde søges nu. 2 stk. piratjoller købes hos Rudkøbing. 
Ombygningsprojekterne kører planmæssigt og man er opmærksom på at 
Harmonikafestivalen forventer adgang til bestyrelseslokalet i forbindelse med 
dette arrangement.  

e) Husudvalg. Intet nyt men der er klaget over afløb ved opvaskemaskinen. Kjeld 
sørger for at der tilsluttes en affaldskværn.  

f) Sejladsudvalg.  Kapsejladser er startet dog med en aflysning 1. maj. Ærø rundt 
finder sted den 23. juni. 

g) Plads/kran udvalg. Der har været et incident med en båd, der gled ud af 
stropperne i forbindelse med isætning. Heldigvis uden at nogen kom til skade. 
Båden fik trykket et akter gelænder, men ellers ikke yderligere skader. Klubbens 
forsikringssituation skal vurderes meget hurtigt.  

h) Ballonudvalg. Her vil Lasse indkalde Torben Kyhl og Janne Skalkam til 
brainstorming møde for at udarbejde et idéoplæg. Der indkaldes i næste uge. 

i) DM for OK-joller. Tilmeldinger kommer nu løbende. 
j) Pinsetur. Henrik holder i planlægning og annoncering. Turen går til Rudkøbing 

den 19. maj. 
k) Ærødagen/Vild med vand. Er planlagt til at finde sted den 9.6 og afholdes i 

Marstal. Vi vil gerne deltage og melder os til i dag. Vild med vand delen er udsat 
til 2019.  

l) Hjemmeside. Sejlklubbens hjemmeside ”hostes” af Morten Kjærulff. Vores web-
master Torben Bundgaard kontaktes for at finde en anden løsning.  

 



m) Eventuelt. 
a. Øl-depot er ved at være tømt. Lasse påtager sig opgave med at sørge for 

opfyldning. Finn overvejer hvordan forbrug kan registreres. 
b. Festlokale. Problem med oprydning og møbelopstilling. Lasse og Finn 

afholder et møde med Marianne og afstemmer forventninger mellem 
hende og bestyrelsen.  

c. Forpagter. Lasse afstemmer forventninger med Desiree Berg. 
d. Ærø Sejlforening/Dansk Sejlunion. 15 medlemmer fra Ungdomsafdelingen 

vil blive meldt in i Ærø Sejlforening også. 
e. Torben foreslår at der nedsættes et projekt der vurderer mulighed for et nyt  
f. Sejlklubhus og Mastehus. 
g. Henning har konstateret at masteteltet har en gennemhullet vest-gavl og at 

porten i øst-gavl ikke er i orden. Henning kontakter sejlmager.   
n) Opfølgning 

a. Brandslukningsudstyr. Kjeld vil vende tilbage med en oversigt. 
b. Eftersyn af hjertestarter. Kjeld undersøger vedligeholdelses kontrakt. 

Hjertestarterforeningen ønsker ikke at overtage vores hjertestarter. 
c. EU’s persondata forordning. Lasse undersøger. 
d. Bord og bænke til udendørs brug i sommersæsonen. Havnemester 

kontaktes for at vi evt. kan overtage nogle brugte. 
e. Havnens brugermøde blev afholdt den 10.4, Lennart Mogensen sagde at 

projekt ”servicekaj, ophalerbedding og vaskeplads ved Marstal Sejlklub” vil 
starte november 2018 og at der er valgt en entreprenør til opgaven. Der er 
afsat 2,55 milj til dette og hvis det er nødvendig vil der hentes yderligere 
penge fra kassen. Havnemester Christian Ørndrup blev på ny bedt om at 
fremsende en tegning over projektets forventede resultat, en tegning som 
det rådgivende ingeniørfirma Rosbæk skulle producere og levere i lang tid. 
Lasse vil kontakte Lennart/Christian for en snarlig levering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Husk at der er rygeforbud i klubbens lokaler. Al rygning foregår udendørs. 
  
 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 17. juni 2018 kl. 10.00. 
 
 
 
 
 
 
               

Lasse Kjærgaard 
Formand 

 Leif Østlund 
Næstformand og sekretær 

 Finn Jakobsen 
Kasserer 

 
 

  
Afbud 

  
 

Kjeld Henriksen  Sonnich Sonnichsen  Torben Kyhl 
Klubhus 

 
 

 Kran/plads 
 
 

 Sejladsudvalg 
 
 

Henrik-Claus Henriksen 
Motorbåde 

 
 

 Henning Bager 
Mastetelt 

 
 
 

 Leif Østlund 
Roafdelingen 

 
 

Asger Rabølle 
Ungdomsafdelingen 

 Lars Jepsen 
Ungdomsafdelingen 

  

 
           Afbud                           Afbud 

Lars Madsen 
1. Suppleant 

 Laurits Nielsen 
2. Suppleant 

 Karoline Thaysen 
3. Suppleant 

 


