Bestyrelsesmøde i sejlklubben
22. januar 2017 Kl. 10:00.
Fremmødte:

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

Afbud:

Lars Madsen – Torben Kyhl - Steffen Bach

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 kontakter Ærø VVS & Maskin (John). Returvand har for høj
temperatur. Varmtvandsbeholderen skal undersøges.
c) Mastehus. Ny port er monteret. Tagrenden langs mastehusets sydside skal
skiftes ud. Et mindre antal tagplader trænger også til udskiftning.
d) Ny forpagter søges ved annoncering. Der har været 2 interesserede, men ingen
aftale er på plads endnu.
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 og Lasse har fundet ud af, at fugtproblemer
gør, at det bagerste lokale i den ny traktorgarage er bedre egnet til
værktøjsopbevaring. Nøgle skal udskiftes til C-nøgle. Opgaven bliver løst i foråret.
g) Speedbådskørekortkursus. Jesper prøver endnu en gang at kontakte AOF
(Jørgen Roos) for at holde i kursusadministrationen. Kjeld fortæller at Ulrich og
Maritim Engineering har afholdt mindst 2 kurser, ved hjælp af instruktør fra
Svendborg. Det kan blive den løsning vi vil anbefale.
h) Foredrag. Finn Jakobsen fra Ommel, vil holde foredrag om sejlads i egen båd ved
Grønland på onsdag aften kl 19.00.
i) Vi har med glæde modtaget 4.000 kr fra SuperBrugsen.
j) Traktoren er blevet serviceret. Skal tankes op med diesel.
k) Der er indkøbt en gasgrill til Sejlklubben.
l) Der er indkøbt flere fleecejakker.
m) Der skal laves instruks vedr afløb ved opvaskemaskinen (Leif).
n) Roafdelingen har holdt medlemsmøde den 15. jan, med 33 deltagere. Der
arbejdes i vinter med reparation af kølen på KLIK og der laves en ny bænk til
sejlklubben, magen til den lange der har været placeret ved hækken.

Nye aktiviteter:

1. Kalender 2017. Generalforsamling afholdes den 4.marts.
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. Det er OK.
4. Ærø Hjertestarterforening har problem med finansiering og støtte. Kurser i
førstehjælp begynder at gennemføres. 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 afholder kursus den 5. februar med fokus på pressemeddelelser.
6. Regnskab var på forhånd omdelt og blev godkendt og underskrevet.

Eventuelt:
Havnebrugermøde er afholdt den 16. januar. Sonnich rapporterer at kommunens
projekt vedr sikring af fundament rundt om vores kran forventes at køre efter planen.
Jørgen Pedersens forslag til Kranudvalg skal vurderes og besvares inden næste
bestyresesmøde. Sonnich sørger for svar.
Jens vil undersøge pris på en timer til styring af el-forsyning på pladsen. Det ser ud til
at branden i Rudkøbing skyldes en defekt batterilader.
Nogle stole trænger til vedligeholdelse og ombetrækning. Sonnich vil indhente priser
hos øens møbelpolstrer.
Der er modtaget et forslag til diskussion fra 3 romedlemmer. Kan der laves et
reduceret medlemskab for roere, der ønsker at fortsat deltage i de sociale arrangement i
roafdelingen, efter man ikke længere har fysik/lyst til at fortsætte som aktiv roere.
Ny æresmedlem vil blive udnævnt på vores næste general forsamling.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 19. februar 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. 22. januar 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

Jesper Christensen
1. Suppleant

Afbud
Lars Madsen
2. Suppleant

