Bestyrelsesmøde i sejlklubben
19. september 2016 Kl. 19:00.
Fremmødte:

Jens Lindholm – Torben Kyhl – Lasse Kjærgaard – Sonnich Sonnichsen
- Leif Østlund

Afbud:

Kjeld Henriksen – Henning Bager – Steffen Bach – Lars Madsen –
Jesper Christensen

Opfølgning:
a) Seneste referat blev underskrevet.
b) Optimister. Sæsonen afsluttes mandag den 26. september med en lille rævejagt
og fælles spisning. Susanne og Lars sørger for lasagne og præmier til de unge.
De tre instruktører fra HF-maritim, Rasmus, Emil og Asger, og deres flittige
hjælper Tobias er alle inviteret til spisning til rævejagten.
c) Husaktiviteter.
Hjertestarter
skal efterses
påny.
Ukrudtsbekæmpelse
gennemføres til foråret. Gulvet i den gamle del af sejlklubslokalen (sydsiden) er
nu afskåret 10 mm og der er påsat en lidt bredere gulvlist. Vestgavlen på huset er
konstateret i dårlig stand og skal udskiftes med samme materiale som den ny
tilbygning og rohusets gavle. Firma Erik Boye kontaktes. Nedløbsrør til den ny
tilbygning skal efterses og tilsluttes regnvandsafløb.
d) Forpagter Mads Thomsen ønsker ikke at fortsætte til næste sæson. Der skal
annonceres efter ny forpagter, både på Ærø og Fyn.
e) Masteteltets østgavl bliver skiftet på fredag den 23. september kl. 9.00. Der
møder ca 4-5 personer op, og Henning har fået fat i en sakselift. Henning mener
at de er frivillige nok til at løfte opgaven. Men hvis der er nogle som gerne vil give
en hånd, er det bare super.
f) Værktøjsophæng i garagen. Sonnich vil tale med Lars Kiehler og regner med at
opgaven kan løses i løbet september. Lasse vil gerne give en hånd med.
g) Traktorservice er gennemført hos Rasmus, Ærø Auto.
h) Speedbådskørekortkursus. Jesper fortæller at der er gang i opgaven.
i) Foredragsholdere. Sonnich har talt med Søren Stridsholt. Han vil gerne komme
og fortælle om sin tur rundt Kap Horn. Vi beder ham om nogle datoer. Torben har
talt med Finn Jakobsen, som gerne vil fortælle om sine erfaringer vedr sejlads i
arktiske farvand, f.eks Grønland.
j) Birkholmsturen er aflyst af Søby baadelaug. Tommy Christensen har tilbudt at stå
for dette arrangement til næste år sammen med Ole Wej.

Nye punkter:

1. Nyt værktøj i garagen. Behandlet under punkt f) under opfølgning.
2. Oprydning af pladsen bliver gennemført fredag den 23. september kl. 14.00. Der er
fortsat placeret en X79, som Kran/plads ønsker flyttet. Ejeren er kontaktet og nu
afventer vi bare gennemførelse af et flyt. Jens vil fordele opgaver på fredag vedr
oprydning rundt klubhus og Sonnich styrer oprydning på pladsen.
3. Rævejagt afholdes 24. september. Anders Bode lægger rævene ud med hjælp af en
af vores føljebåde. Boye Kroman vil stå for salg af program og optælling af point.
Kim står for musikken. Torben sørger for præmier og overrækkelse. Lasse står for
nedtagning af Stander. Leif aftaler med ro-afdelingen vedr
det praktiske
arrangement. Velkomst sang er kopieret og kan synges, når man er kommet på
plads rundt om bordene.
Eventuelt:

Henning har bedt om at vores bestyrelsesmøder holdes i weekender.
Jens spørger om der er nogen, der har set en trailer til den lille følgebåd.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 23 oktober kl. 10.00.
Mødet blev hævet kl. 20.30

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. september 2016:

Leif Østlund
Formand

Lasse Kjærgaard
Næstformand

Jens Lindholm
Kasserer

Afbud
Steffen Bach
Sekretær

(se Formand)
Leif Østlund
Ro-afdeling

Torben Kyhl
Sejladsudvalg

Afbud
Kjeld Henriksen
Klubhus

Afbud
Henning Bager

Afbud
Jesper Christensen
1. Suppleant

Afbud
Lars Madsen
2. Suppleant

Sonnich Sonnichsen
Kran/plads

