
Bestyrelsesmøde i sejlklubben 
24. august 2016 Kl. 19:00.  

 
Fremmødte:  Jens Lindholm – Torben Kyhl – Steffen Bach – Sonnich Sonnichsen -  

Jesper Christensen – Lars Madsen - Leif Østlund   
 
Afbud:   Kjeld Henriksen – Henning Bager – Lasse Kjærgaard  
 
        
 
 
Opfølgning: 
 

a) Optimister. Det ser ud til at fungere og 17 unge optimister er kommet godt igang. 
Tidspunktet for optimist aktiviteter er flyttet til mandage kl 15.30 til 17.00. De tre 
instruktører fra HF-maritim, Rasmus, Emil og Asger har fået hver sin fleece jakke, 
som påskønnelse for deres indsats indtil nu. 

b) Husaktiviteter. Eltilslutning af hjertestarter er efterset af Elsystem og bliver testet 
efter mødet. ”Kunsten at redde liv” har ikke kunnet se at skabet har været åbent 
og der kom ikke nogen alarm hos os. Skal efterses påny. Der ønskes bedre 
skiltning af hvor hjertestarteren er opsat. Ny ukrudtsbekæmpelse vil være 
ønskeligt inden bådene begynder at komme tilbage på pladsen. Gulvet, i et 
hjørne af den gamle del af sejlklubslokalen, begyndte at løfte sig en smule på 
grund af fugt. Afhjulpet med affugter.   

c) Forpagter Mads Thomsen har aflsuttet brug af lokale  og målerne bliver slutaflæst 
den 31. aug. Det er ikke klart om Mads ønsker at fortsætte til næste sæson. 

d) Birkholmsturen er aflyst af Søby baadelaug.  
 
 
 
Nye punkter: 
 
 

1.  Henning Bager vil sørge for at mastetæltet bliver forbedret og får isat ny gavl i løbet 
af sommeren. Der er hjælp at hente for Henning via Lars Madsen og Jens 
Lindholm. (og andre?) 

2.  Nyt værktøj i garagen. Lars Kjeldgaard har afleveret den sidste del af det nye 
værktøj, der er indkøbt sidste år. Sonnich vil rydde op og sætte dette værktøj på 
plads på en værktøjstavle, evt. sammen med Lars Kiehler, i løbet af september. 

3. Den sidste del af den gamle flydebro er solgt til Jørgen Fabricius, der også har 
aftaget de første 3 dele. Johnny Thorsen var også interesseret, men havde af en 
fejl ikke modtaget Ballonen til samme tid som os andre.   

4. Oprydning af pladsen bliver gennemført fredag den 23. september. Der er placeret 
en X79, som Kran/plads ønsker flyttet. Steffen kender ejeren og kontakter ham. 
Kran/plads laver en grovplan over, hvordan båden kan placeres. Holder møde i 
starten af næste uge. 

5.  Rævejagt afholdes 24. september. Anders Bode lægger rævene ud med hjælp af en 
af vores føljebåde. Boye Kroman forventes stå for salg af program og optælling af 
point. Kim kontaktes for at stå for musikken. Torben sørger for præmier og 
overrækkelse. Leif er forhindret i at deltage. 

 

 



Eventuelt: 
 
 Med inspiration i havnemesterinitiativet med oprydning på pladserne og efterfølgende 
auktion på Bag Klint, drøftede vi tiltag for at få navne på bådevogne, master og bomme, så 
vi i sejlkkubbens regi kan gennemføre oprydning af materiale, der ikke er identificeret og 
udsendelse af opkrævning for udstyr der er identificeret, men ikke betalt for. Tomme 
bådevogne om vinteren, master og bomme i masteteltet uden tilhørende både på pladsen. 
Jens har lavet et oplæg til vores bestyrelsesmøde, som blev omdelt og godkendt.  
  Steffen vil at vi tænker på at samarbejde med andre sejlklubber, med inspiration i 
bl.a. ro-afdelingens samarbejde med Rudkøbing Roklub. Han har talt med representanter 
for Thurø Sejlklub og der kan man tænke sig at komme med optimister hertil og 
gennemføre f.eks kapsejladser. 
 Sonnich vil undersøge om der skal gennemføres service på sejlklubbens traktor 
inden efterårsarbejdet går igang. Til dette foremål anbefales at bruge en af vores 
sponsorer. 
 Jesper foreslår at vi påtænker afholdelse af kursus i Speedbådskørekort, med hjælp 
af Navigationsskolen. 
 Jesper foreslår at der afholdes foredrag i vinterhalvåret. Søren Stridsholt Nielsen 
kunne være en af kandidaterne. 
 Jesper foreslår at der laves en plan over bestyrelsens møder resten af året. 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 19. september  kl. 19.00. 
 
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. 24. august  2016: 
 
 

Afbud 

Leif Østlund 
Formand 

 Lasse Kjærgaard 
Næstformand 

 Jens Lindholm 
Kasserer 

 
 

  
(se Formand) 

  
 

Steffen Bach  Leif Østlund  Torben Kyhl 
Sekretær 

 
Afbud 

 Ro-afdeling 
 

Afbud 

 Sejladsudvalg 
 
 

Kjeld Henriksen 
Klubhus 

 
 

 Henning Bager 
 
 
 

 Sonnich Sonnichsen 
Kran/plads 

Jesper Christensen 
1. Suppleant 

 Lars Madsen 
2. Suppleant 

  

 


