Bestyrelsesmøde i sejlklubben
19. februar 2017 Kl. 10:00.
Fremmødte:

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

Afbud:

Lars Madsen – Torben Kyhl - Steffen Bach – Jesper Christensen

Opfølgning:
a) Seneste referat blev underskrevet.
b) Sejlklubbens vestgavl bliver udskiftet af firma Erik Boye inden april. Nedløbsrør
på den ny del af huset, bliver ført hen til det gamle nedløbssystem og videre til
regnvandsafløb. Kjeld har kontaktet Ærø VVS & Maskin (John).
c) Mastehus. Tagrenden langs mastehusets sydside er udbedret. Et mindre antal
tagplader vil blive skiftet ud med nogle gamle men hele plader.
d) Masteteltets mittersektion bliver skiftet ud. Der er indkøbt en sektion til erstatning.
Henning vil sørge for montering til foråret.
e) Værktøjsophæng i garagen. Sonnich, Lasse og Henning vil løse opgaven i
foråret.
f) Speedbådskørekortkursus. Jesper har prøvet med AOF uden resultat. Lasse
overtager opgaven og drøfter med Sara Kromann fra Maritim Engineering, hvem
de plejer at benytte til dette kursus. Sejlklubben vil selvfølgelig lægge faciliteter til,
hvis der skal gennemføres kursus i Marstal.
g) Forpagterstatus. Ikke nogen ny forpagter i sigte. Ny annonce i Ugeavisen efter
afholdelse af generalforsamling. Hvis der ikke findes nogen ny forpagter vil lokalet
blive lejet ud også i sommerperioden til vore medlemmer. Lejeprisen sættes
fremover til 2.500 kr.
h) Foredrag. Finn Jakobsen fra Ommel har holdt foredrag med stor succes og ca 50
tilhørere. Nye fordrag planlægges til efteråret.
i) Redningsveste. Lars Jepsen aftaler med Sara Kromann og Maritim Engineering,
hvilken model vi skal købe til optimistafdelingen. Esther Bundgaard har søgt
Trygfonden om tilskud til 20 redningsveste til ro-afdelingen.
j) Traktoren skal tankes op med diesel.
k) Roafdelingen har lavet ny bænk til sejlklubben magen til den lange,. der har
været placeret ved hækken.
l) Den gamle bænk udenfor Mastehuset er under vedligeholdelse og vil blive malet i
ny farve (Marstalgrøn ligesom havnens bænke kommer at blive).

Nye aktiviteter:

1. Generalforsamling: Nuværende bestyrelse forventes at fortsætte. Jesper Kristensen
ønsker ikke at fortsætte som 1. suppleant. Annonce er indrykket i Ugeavisen i
denne uge.”Husker” skal i Ugeavisen i ugen før den 4. marts. Sonnich vil lave
årsberetning for Kran/plads og har inviteret Christian Ørndrup (Havnemester) til
mødet og efterfølgende spisning.
2. Gule ærter eller glaseret skinke. Lars Jepsen og Michael Hansen og flere
medlemmer fra Madklubben vil gå sammen om at lave maden til os. Køkkenet
bliver belønnet for indsatsen. Alle forventes at hjælpe med borddækning,
servicering og oprydning.
3. Vestgavl vil blive lavet af Erik Boyes firma inden april. Kjeld følger op.
4. Stole: trænger til fornyelse/ombetrækning. Sonnich har indhentet priser og
stofprøver fra møbelpolstrer i Søby. Der vil blive undersøgt flere muligheder
(annonce ved Jack, Kim Eriksen) inklusive priser ved køb af nye stole. Bliver
behandlet igen på næste bestyrelsesmøde.
5. Fliser: Vi har modtaget et tilbud/sponsorat om at få renset fliser rundt om klubhuset.
Det er Finn Christiansen, Ærø Tag-/Fliserens & Haveservice der vil hjælpe os med
opgaven. Han vil holde en demonstration for alle interesserede lørdag den 25.
marts ved Sejlklubben.
6. El-timer til styring af strøm på pladsen undersøges af Søren Rasmussen, Keld
Jensen og Jens.
7. Frivillig Center og Ærø Kommune har inviteret til Ærø-dagen den 10. juni i Søby.
8. Ny dato for Rævejagt og standerstrygning bliver lørdag den 7. oktober. Jens aftaler
med Kim musik. Kan skabe tidspres på Kran-folkene, da kran-projektet skal starte
den 28. oktober. Lasse tilbyder at hjælpe med Kran-opgaver fremover.

Eventuelt:
Jørgen Pedersens forslag til Kranudvalg er vurderet og besvaret. Sonnich har sørget
for svar.(kopi sendes til Leif)
Betaling for masteopbevaring, for skibe der ikke står på pladsen, blev drøftet.
Sikringer springer en gang imellem når musik og opvaskemaskine belaster elforsyningen samtidigt. Jens taler med Søren og Keld om en udbedring.
Kjeld vil sørge for at der indkøbes mere bestik til festlokalet.
Der vil blive lagt fliser på nordsiden af huset. Kjeld holder i opgaven.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 19. marts 2017 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 (denne gang Leif) i hænde indenfor det første døgn efter modtagelse
af referatet. Indkommer ingen kommentarer betragtes referatet som godkendt, hvilket
bekræftes ved underskrivning ved næste mødes begyndelse.
Referent Steffen Bach/ved Leif Østlund
Fremmødte ved bestyrelsesmødet d. 19. februar 2017:

Leif Østlund
Formand

Lasse Kjærgaard
Næstformand

Jens Lindholm
Kasserer

Afbud
Steffen Bach
Sekretær

(se Formand)
Leif Østlund
Ro-afdeling

Afbud
Torben Kyhl
Sejladsudvalg

Kjeld Henriksen
Klubhus

Henning Bager

Sonnich Sonnichsen
Kran/plads

Afbud
Jesper Christensen
1. Suppleant

Afbud
Lars Madsen
2. Suppleant

