Bestyrelsesmøde i sejlklubben
15. oktober 2017 Kl. 10:00.
Fremmødte:

Jens Lindholm – Sonnich Sonnichsen - Torben Kyhl – Kjeld Henriksen –
Lars Madsen - Leif Østlund – Susanne Pilegaard

Afbud:

Henning Bager – Henrik-Claus Henriksen – Lasse Kjærgaard - Laurits
Nielsen

Ballonen: Susanne Pilegaard og Anna Høj har meddelt at de ikke ønsker at fortsætte som
redaktører for Ballonen. Der er ikke umiddelbart nogen ny kandidat til redaktørposten og
Ballonens fremtid må drøftes på næste generalforsamling.
Opfølgning:
a) Seneste referat blev underskrevet.
b) Problem med regnvandsafløb. Kjeld har kontaktet slamsuger for udbedring og
mener at problemet skulle være løst.
c) Mastehus. Et mindre antal tagplader mangler fortsat at blive skiftet ud med nogle
gamle men hele plader.
d) Masteteltets mittersektion er blevet skiftet ud den 6. oktober. Henning havde lejet
en lift af Jack og der kom 5 mand til at sørge for montering. Stort tak til holdet.
e) Foredrag. Torben har talt med Jan Ebert, som vil vende tilbage med en dato i
marts 2018. Sonnich har fået en aftale med Ole Berg fra Navigationsskolen og
han kommer den 26. oktober. Vi har også modtaget tilbud om foredrag fra HF
Industri & Marine. Leif finder en dato midt i november.
f) Roafdelingen har holdt kaproning med Rudkøbing Roklub lørdag den 9.
september, hvor vi tabte begge konkurrencer.
g) Ungdomsafdelingen har været en tur til Birkholm med mange deltagere.
Følgebådene er taget op til vinterophold og en af dem er sendt til service hos
Maritime Engineering. Der vil blive prøvet at udskifte nogle af de 48 optimistjoller
til lidt større joller. Medlemslisten med navn, adresse og fødselsdato vil blive
opdateret.
h) Ophalerprojektet forventes gennemført i 2018. Havnemester Christian Ørndrup
regner med at vaskepladsen bliver etableret allerede i 2017.
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, der
afholdes den 3. februar 2018. Leif og Lasse vil aftale et møde med Jens og
Tommy for gennemgang og viden overdragelse.
m) Birkholm sejlertræf er afholdt den 16. september. Stor succes!!
n) DTU-bøjer koster ikke noget og Sejladsudvalget kan kontakte DTU for at aftale
hvor disse bøjer kan placeres. Dog et krav om at placering skal være på mindst 3
m vand.
o) Vi har modtaget våbentilladelse og ny startpistol er indkøbt.

p) Bådetrailer er fundet. Hurra!!!

Nye aktiviteter:

1.
2.
3.
4.

Ny Ballonskipper
Ny kasserer skal findes da Jens stopper efter næste generalforsamling.
Ny ansvarlig for udlejning af lokale, da Hanne stopper sammen med Jens.
DM for OK-joller 2018. Sejladsudvalget arbejder videre sammen med ÆSF og
planen siger nu slut august 2018.

Eventuelt:
På oprydningsdagen blev hækken klippet og arealet rundt klubhuset ryddet for
ukrudt.
Rævejagten den 7. oktober blev aflyst pga for kraftig vind. Festen blev afholdt med
ca 70 deltagere.
Jens har konstateret et ikke ubetydeligt forbrug af el i forbindelse med udlejning af
lokalen. Det blev aftalt at el-forbrug skal opgøres og betales ved udlejning fra og med den
1.januar 2018, med 3 kr per kwh.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 19. november 2017 kl. 10.00.
Mødet blev hævet kl. 11.30
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