
Bestyrelsesmøde i sejlklubben 
19. marts 2017 Kl. 10:00.  

 
Fremmødte:  Jens Lindholm – Lasse Kjærgaard – Sonnich Sonnichsen - Henning 

Bager – Kjeld Henriksen – Henrik Henriksen - Leif Østlund   
 
Afbud:  Lars Madsen – Torben Kyhl – Laurits Nielsen  
 
        
 
 
Opfølgning: 
 

a) Seneste referat blev underskrevet. 
b) Referat fra general forsamlingen blev underskrevet. 
c)  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).  
d) Et mindre antal tagplader vil blive skiftet ud med nogle gamle men hele plader. 

Dette arbejde vil blive udført i forbindelse med arbejdet på mastetelte da det 
kræver en lift.      

e) Masteteltets mittersektion bliver skiftet ud. Der er indkøbt en sektion til erstatning.  
Henning vil sørge for montering til foråret. 

f) Værktøjsophæng i garagen. Sonnich, Lasse og Henning er i gang med opgaven 
der mangler fastspænding af skruestik og boremaskine. Låsen skal skiftes så den 
kan låses op med en C nøgle. Sonnich kontakter Ole Gilberg. 

g) Speedbådskørekortkursus. Jørgen Roos fra AOF prøver at få stablet et kursus på 
benene. Det blev aftalt at kurset kunne foregå i sejlklubbens lokaler og at 
Vandloppen kunne bruges som prøvebåd. 

h) Forpagterstatus. Ikke nogen ny forpagter i sigte. Der har været en henvendelse 
fra en, men han ville se lokalerne først så han ville komme i Påsken. Deadline for 
ansøgning er 1. april så det kan ikke blive før næste år. I stedet for kommer der 
en annonce i ugeavisen om at klubhuset kan lejes ud til medlemmerne også i 
sommerperioden. Lejeprisen sættes fremover til 2.500 kr. 

i) Foredrag. Der var enighed om at fortsætte med dette udbud. Jens havde fået et 
blad fra Svendborg Sejlklub der kunne bruges som inspiration til efterårets og 
vinterens aktiviteter. 

j) Redningsveste. Der er bestilt 15 redningsveste. Hvis det var muligt kunne de 
udstyres med Maritim Engineerings logo for at lette genkendeligheden.  

k) Ro afdelingen har som vinteraktivitet fået malet bænkene. 
l) El-timer til styring af strøm på pladsen sættes i gang i forbindelse med Keld 

Jensen udfører arbejdet skal han også installere det indkøbte lysstof armatur over 
det nye værksedsbord. Jens er tovholder på projektet. 

m) Stole: trænger til fornyelse/ombetrækning. Sonnich har indhentet priser og 
stofprøver fra møbelpolstrer i Søby. Keld har fået en pris på nye stole. Det blev 
aftalt at der skulle købes 1 ny stol så kvaliteten kunne bedømmes. Keld/Jens 

n) 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. 

o) Kjeld vil sørge for at der indkøbes mere bestik til festlokalet. 
p) Der vil blive lagt fliser på nordsiden af huset. Kjeld holder i opgaven 

 



q)   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.  

 
Nye aktiviteter: 
 

1.   Frivillig Center og Ærø Kommune har inviteret til Ærø-dagen den 10. juni i Søby.  
2.   Havnen holder bruger repræsentant møde tirsdag d. 04. april klokken 18.00 i 

Ærøskøbing sejlklubs lokaler. Sonnick og evt. Laurits deltager. 
3.   Der blev fundet en person der skal modtage vandre pokalen. Navnet på 

vedkommende vil blive afsløret ved standerhejsningen d. 2. april. 
4.  Oprydnings dag 01. april. Optimist joller ska tages frem. Rækværk på tagterrassen 

skal ordnes. Gamle traktorhus skal ryddes op. Vinduer i klubhus skal pudses.  
 
Eventuelt:  

 Henrik oplyste at han ikke havde mulighed for at deltage på pinseturen. Henrik ville 
undersøge om der var en anden der kunne afløse ham som tovholder.  

 Fra bestyrelsen indskærpes det til ejere af både på Sejlklubbens landarealer ikke at 
udlede olieholdigt vand. 
.  

 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 30. april 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 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 Lasse Kjærgaard Larsen 
 
Fremmødte ved bestyrelsesmødet d. 19. marts  2017: 
 

 

Leif Østlund 
Formand 

 Lasse Kjærgaard 
Næstformand 

Sekretær 

 Jens Lindholm 
Kasserer 

 
Afbud 

  
(se Formand) 

  
Afbud 

Henrik Henriksen  Leif Østlund  Torben Kyhl 
 
 

 Ro-afdeling 
 
 

 Sejladsudvalg 
 
 

Kjeld Henriksen 
Klubhus 

 
Afbud 

 Henning Bager 
 
 

Afbud 

 Sonnich Sonnichsen 
Kran/plads 

Laurits Nielsen 
1. Suppleant 

 Lars Madsen 
2. Suppleant 

  

 


