Bestyrelsesmøde i sejlklubben
23. oktober 2016 Kl. 10:00.
Fremmødte:

Jens Lindholm – Torben Kyhl – Lasse Kjærgaard – Sonnich Sonnichsen
- Henning Bager – Lars Madsen – Jesper Christensen - Leif Østlund

Afbud:

Kjeld Henriksen – Steffen Bach

Opfølgning:
a) Seneste referat blev underskrevet.
b) Husaktiviteter. Vestgavlen på huset er konstateret i dårlig stand og skal udskiftes
med samme materiale som den ny 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. Tagrenden langs mastehuset skal skiftes ud.
c) Forpagter Mads Thomsen ønsker ikke at fortsætte til næste sæson. Der skal
annonceres efter ny forpagter, både på Ærø og Fyn. Leif sørger for dette.
d) Masteteltets østgavl er blevet skiftet. Mittersektionen trænger også til at blive
skiftet ud. Henning måler op og Jens bestiller en ny sektion. Monteres til foråret.
e) Værktøjsophæng i garagen. Sonnich mener, at opgaven bliver løst i november.
Lars Kiehler og Lasse vil gerne hjælpe med at løse opgaven.
f) Speedbådskørekortkursus. Jesper har talt med Jan Gudmundsson, som gerne vil
være censor. Vi håber på at nogle undervisere kan findes på navigationsskolen.
g) Foredragsholdere. Sonnich har talt med Søren Stidsholt. Han vil gerne komme
den 16. november og fortælle om sin tur rundt Kap Horn. Sonnich vil hente ham
ved færgen og bestille et værelse på Hotel Marstal. Fremvisningsudstyr findes i
Sejlklubben, men bør testes forinden. Torben har talt med Finn Jakobsen, som
gerne vil fortælle om sine erfaringer vedr sejlads i arktiske farvande, f.eks
Grønland.
h) Rævejagten blev succesfuldt gennemført. 39 både deltog. Nis Kørner vil lave
artikel til Ballonen. Torben har resultatoversigt og præmiefordeling. Jesper
foreslår at vi fremrykker standernedtagning og spisning med en time til kl. 17.30
resp. kl. 18.00.

Nye aktiviteter:

1. Maritim Engineering vil støtte optimistafdelingen med 5.000 kr. Der bliver taget
billeder på mandag, når den store check overdrages til Sejlklubben. Beløbet vil blive
brugt til nye redningsveste til optimisterne.
2. Optimistjollerne skal flyttes ind i masteteltet på deres hylder. Leif taler med Lars
Jepsen i morgen mandag.
3. Følgebåden er kommet på land og skal også placeres i masteteltet.
4. Ærø Hjertestarterforening afholder infomøde i Kulturladen på tirsdag kl. 19.00. Leif
vil deltage og andre interesserede i bestyrelsen er også velkommne.
5. Ophalerprojektet er godkendt i Kommunebestyrelsen. Udbudsmateriale og
leverandørkontrakter udarbejdes i foråret 2017 og aktiviteterne starter sidst i
oktober 2017, Indvielse forventes i marts 2018.
Eventuelt:

Henning spurgte om der er strøm på pladsen i vintertiden. Svaret er ja og hvis man
ved at der er et behov for et større forbrug, kan dette aftales og købes.
Jesper mener at følgebådene nogle gange benyttes i ”fritiden” uden at der bruges
redningsveste. Leif følger op og indskærper dette overfor vores optimistindtruktører, der
har fået lov til at benytte følgebådene, som en opnået goodwill for deres indsats for
Sejlklubben.
Jens spørger, om der er nogen, der vil søge penge hos fonde til hjælp med
finansiering af anskaffelser, f.eks. redningsveste og/eller nye årer til vores robåde.
Har nogen set hvor den gamle bar er blevet af? Ja den er blevet ryddet væk og
placeret hos Fjernvarmen. Jens mener at der skal laves en ny bar.
Lars Jepsen spørger, om der er nogen der har set en ventilator monteret på en
metalplade ca. 50 x 50 cm? Jens har fundet den og dette er meddelt til Lars.
Torben synes vi skal lave en lille velkomstfolder til nye medlemmer i Sejklubben.
Hvordan benyttes de services der findes ved kran/plads? Leif taler med Torben
Bundgaard.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 20 november kl. 10.00.
Mødet blev hævet kl. 11.00

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. 23. oktober 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

Henning Bager

Jesper Christensen
1. Suppleant

Lars Madsen
2. Suppleant

Sonnich Sonnichsen
Kran/plads

