
Bestyrelsesmøde i sejlklubben 
20. november 2016 Kl. 10:00.  

 
Fremmødte:  Jens Lindholm – Torben Kyhl – Sonnich Sonnichsen -  Henning Bager – 

Lars Madsen – Leif Østlund   
 
Afbud:  Kjeld Henriksen –  Lasse Kjærgaard - Steffen Bach – Jesper Christensen  
 
        
 
 
Opfølgning: 
 

a) Seneste referat blev underskrevet. 
b) Husaktiviteter. Vestgavlen på huset er konstateret i dårlig stand og skal udskiftes 

med samme materiale som den nye tilbygning og rohusets gavle. Leif indhenter 
tilbud fra Firma Erik Boye og Firma Kim Eriksen. Nedløbsrør til den ny tilbygning 
skal efterses og tilsluttes regnvandsafløb, men denne aktivitet er ikke afhængig af 
arbejdet med vestgavlen.  

c) Mastehus. Ny port bliver monteret af os selve, hvorved vi kan spare ca 4.000 kr. 
Svend Vølund Hansen har været meget hjælpsom med kontakter til leverandør 
og opmåling. Tagrenden langs mastehuset skal skiftes ud. Et mindre antal 
tagplader trænger til udskiftning.      

d) Ny forpagter søges ved annoncering. 
e) Masteteltets mittersektion trænger også til at blive skiftet ud. Henning måler op og 

Jens bestiller en ny sektion. Monteres til foråret. 
f) Værktøjsophæng i garagen. Sonnich mener, at opgaven bliver løst i november. 

Lars Kiehler og Lasse vil gerne hjælpe med at løse opgaven. 
g) Speedbådskørekortkursus. Jesper har talt med Ole Vej, som gerne vil hjælpe 

med undervisere fra navigationsskolen. AOF (Jørgen Roos) kontaktes for at holde 
i kursusadministrationen. 

h) Foredragsholder. Søren Stidsholt fortalte udmærket om sin tur rundt om Kap 
Horn. Cirka 55 interesserede var mødt frem for at høre præsentationen. Stor 
succes! Torben har talt med Finn Jakobsen, som gerne vil fortælle om sine 
erfaringer vedr sejlads i arktiske farvande, f.eks. ved Grønland. Torben og Finn 
laver en appetizer til vores hjemmeside og til en annonce. Vi regner med at 
foredraget bliver holdt i januar, onsdag den 18.e eller 25.e. 

i) Optimistjollerne er på plads i masteteltet og følgebådene ligeså. Laurits har 
vintersikret motorerne.  

j) Der er sendt ansøgning til SuperBrugsen om at få et bidrag til redningsveste til 
ungdomsafdelingen. Vi sender yderligere ansøgninger til Ærø Brand og Rise 
Sparekasse.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Nye aktiviteter: 
 
 

1.  Kalender 2017. Generalforsamling afholdes den 4.marts. Standerhejsning den 2. 
april med oprydning dagen før. Harmonikafestival 19-21 maj. Ærø rundt den 24. 
juni. Grollefest 7–9 juli. Standernedtagning og Rævejagt den 30. september.      

2.  Generalforsamling. Nuværende bestyrelse forventes at fortsætte. Der skal laves en 
kort årsberetning fra Kran/plads, Sejladsudvalg, Roafdeling og Optimistafd.   

3.  Gule ærter eller ? Lars Jepsen og Michael Hansen vil gerne lave både gule ærter og 
et alternativ, hvis køkkenet bliver belønnet for indsatsen. 

4.   Ærø Hjertestarterforening har afholdt interessemøde og stiftende generalforsamling. 
Vi afventer resultatet herfra. Vores hjertestarter skal testes igen og samtidigt skal 
der sættes flere skilte op med henvisning til hvor hjertestarteren kan findes. 

5.  Frivillig Center har bedt om kontingent på 100 kr.  
6.  Fire nye Big Blade årer vil blive bestillt til Busser, pris ca 15.000 kr.  

 
 
Eventuelt: 
  
 Sonnich ønsker service på vores traktor, bl. a. nye fordæk, styr-kugler og 
servostyring efterses, baglygte skal skiftes. 
 
 Jens foreslår at de bådeejere som kun opbevarer maste i mastetelt eller mastehus, 
men ikke betaler for deres både på pladsen, skal betale en mindre afgift for 
masteopbevaring. 
 
 Jens bestiller flere fleecejacker hjem i mindre størrelser. 
 
 Torben vil købe en (gas?) grill, så der kan grilles i forbindelse med kapsejladsaftner.  
 
 Afløb ved opvaskemaskinen. Det kan være vanskeligt at betjene opvaskemaskinen, 
da der nogle gange løber vand ud på gulvet fra gulvafløbet. Dette kan normalt forhindres 
ved at løfte gulvristen og tømme den nedre rist for affald. Der er ikke konstateret stop i 
afløbet ud til kloaken. Der bør laves en uddybende instruks ved håndvasken til venstre for 
opvaskemaskinen.   
 
 Ny æresmedlem vil blive udnævnt på vores næste general forsamling. 
 
   
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 22. januar 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. 20. november  2016: 
 
 

Afbud 

Leif Østlund 
Formand 

 Lasse Kjærgaard 
Næstformand 

 Jens Lindholm 
Kasserer 

 
Afbud 

  
(se Formand) 

  
 

Steffen Bach  Leif Østlund  Torben Kyhl 
Sekretær 

 
Afbud 

 Ro-afdeling 
 
 

 Sejladsudvalg 
 
 

Kjeld Henriksen 
Klubhus 

 
Afbud 

 Henning Bager 
 
 
 

 Sonnich Sonnichsen 
Kran/plads 

Jesper Christensen 
1. Suppleant 

 Lars Madsen 
2. Suppleant 

  

 


