
Referat fra bestyrelsesmøde 
14. januar 2018 

 
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:   

Leif Østlund - Lasse Kjærgaard - Kjeld Henriksen - Sonnich Sonnichsen – 
Jens Lindholm 

 
Afbud:  Lars Madsen – Henning Bager – Torben Kyhl - Henrik-Claus Henriksen 
 
        
 
Opfølgning 
 

a) Seneste referat blev underskrevet. 
b) Foredragsholdere: Torben har tidligere foreslået Jan Ebert.  
c) Ro afdeling: Arbejder på højtryk med slibning og lakering så alt er klart til den 

forestående sæson.  
d) Ungdomsafdeling: Lars vil tage til hos Thurø sejlklub vedrørende unge og klub 

aktivitet. En forælder til en af de unge optimister har skrevet en mail til 4. klasserne. 
Da mailen har stor betydning for ungdoms arbejdet i klubben gengives den i sin 
helhed som bilag til referatet.  

e) Ophaler/Kran projekt. Der mangler tegninger af ophaler stedet. Vaskepladsen er 
støbt. Det skal tages op med havnefogeden at fald på siderne skal være med en 
stigning så bådene ikke vælter ved til og fra kørsel. Endvidere skal der holdes øje 
med hvordan pladsen reagerer ved regnskyl når der nu er kommet en beton prop i 
den ene ende. Leif deltager i byggemøder der afholdes hver 2. uge.  

f) Annonce layout. Jens og Torben arbejder på sagen. 
g) Sommerfest 2018 afholdes 3. februar. Lasse, Leif og Jens repræsenterer bestyrelsen 

i festudvalget/styregruppe. Max antal er 150 stk. Billetsalg foregår i sejlklubben 
mandag d. 22. januar i tidsrummet 16 – 19. Medlemmer af sejlklubben kan købe billet 
til dem selv + én ledsager. 

h) DM for OK joller. Følges. 
 
Nye aktiviteter: 
 

 Der mangler stadigvæk en Ballon skipper.   

 Der mangler en ny kasser. 

 Folkeoplysnings udvalg. Lasse stiller op med Leif som suppleant. 

 Vild med vand. Leif og Lasse deltager. 

 Støttemedlem. Definitionen tages op på næste bestyrelses møde. 

 Generalforsamling 10/3 2018 De forskellige afdelinger laver beretning.  

 Standerhejsning 8/4 2018 

 Rævejagt Lørdag d. 29. september 2018 

 Harmonika festival. 24-27/5 2018; 24.-26/5 2019; 15.-17./5 2020; 28.-30./5 2021 og 
20.-22/ 5 2022. Disse datoer er klubhuset udlejet til harmonika festival. Kontakt 
mail: info@harmonika-festival.dk. 

 Brandsluknings udstyr. Kjeld 
 
 
 

 



Eventuelt: 

 Eftersyn af hjertestarter. Kjeld undersøger. 

 EU’s person data forordning. Lasse undersøger. 

 SFDS fond. Kjeld har en kontakt og undersøger krav og kriterier for at få støtte. 

 Husk at der er rygeforbud i klubbens lokaler. Al rygning foregår udendørs. 
 
Mødet blev hævet klokken 11:30. 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 25. februar 2018 klokken 10:00. 
 
 
 
                                                                                                                       

Leif Østlund 
Formand 

 Lasse Kjærgaard 
Næstformand og sekretær 

 Jens Lindholm 
Kasserer 

 
 

    
Afbud 

Kjeld Henriksen 
Klubhus 

 Sonnich Sonnichsen 
Kran/plads                                                  

 Torben Kyhl 
Sejladsudvalg 

 
 

Afbud 

  
 

Afbud 

  
 

Henrik-Claus Henriksen 
 
 

Afbud 

 Henning Bager 
 
 

Afbud 

  

Lars Madsen 
1. Suppleant 

 Laurits Nielsen 
2. Suppleant 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag: Mail fra Knud Borck modtaget af Lars Jebsen 09. januar 2018. 
 
Kære elever og forældre i 4. klasse. 
Rose(4B) gik sidste år til optimistjollesejlads i Marstal Sejlklub. Hun nød de fantastiske 
forhold, den gode stemning og havde en fest med at sejle i det lille hav. Men noget 
undrede mig som forældre. Som Ærøboer har vi om nogen ideelle forhold til dels at give 
vores børn en indlevelse i havet og sejlads, og Marstal sejlklub har optimistjoller nok til alle 
interesserede – men det virker ikke som om der er interesse. Jeg er sikker på, flere af jer 
selv sejlede i klubben, nogen gør det sikkert stadig uden for klubregi, andre igen er gået 
helt i land. 
Selv sejlede jeg en smule, da jeg var yngre, og har meldt mig under fanerne i Marstal 
sejlklubregi. Men en sejlklub, med klubhus, joller og andet udstyr uden sejlere er en lidt 
tom oplevelse. Kan det virkeligt være rigtigt at ingen af nutidens unge kunne tænke sig at 
lære at sejle? At opleve sammenholdet i sejlklubberne? At opleve havet – vel at mærke 
kun det lille til at starte med? 
Det, jeg konkret fisker efter, er børn og unge, der gerne vil sejle, men i lige så høj grad 
voksne, der sammen med ungerne vil være med til igen at skabe liv og aktivitet i den del af 
Marstal havn. 
Hvilken ugedag skal det være? Der er næsten frit slag, og jeg syntes, at vi skal forsøge at 
finde den dag, der passer os alle bedst. Hvad tid? Samme modus – hvad passer bedst. 
Jeg stiller mig gerne til rådighed i en koordinerende rolle, så drop mig en linje, ring til mig, 
eller opsøg mig, når jeg afleverer Rose i skolen. Spred gerne ordet på skolen ud over 4. 
klasserne. 
 
De bedste hilsner – og vel mødt. 
 
Knud Borck 
 
 


