
Bestyrelsesmøde i sejlklubben 
25. februar 2018 Kl. 10:00.  

 
Fremmødte:  Jens Lindholm – Sonnich Sonnichsen -  Kjeld Henriksen – Lars Madsen 

– Laurits Nielsen - Leif Østlund   
 
Afbud:  Torben Kyhl – Henrik-Claus Henriksen – Lasse Kjærgaard – Henning 

Bager  
 
Gæst: Finn Jakobsen 
 
        
 
 
Opfølgning: 
 

a) Seneste referat blev godkendt og underskrevet. 
b) Jens Lindholm ønsker ikke længere at fortsætte som Sejlklubbens kasser efter ca 

16 år. Jens har lavet et fantastisk arbejde på denne tunge post og har ydet en 
stor indsats for at klubbens økonomi i dag er meget betryggende. Stor tak til Jens!     
Finn Jakobsen er villig til at overtage opgaven som kasserer i Sejlklubben og 
bestyrelsen regner med at dette formelt bliver vedtaget på generalforsamlingen.  

c) Foredrag. Torben har talt med Jan Ebert, som vil vende tilbage med en dato. Han 
bliver rykket i næste uge af Torben. Der er fundet en dato: 22.marts kl 19.00. 

d) Roafdelingen er fortsat i gang med vinteropgaverne og der slibes og lakeres 
robåde. Der blev afholdt medlemsmøde søndag den 18. februar med ca 
halvdelen af medlemmerne eller 25 fremmødte. Den ny sæsons aktiviteter blev 
planlagte.  

e) Ungdomsafdelingen vil fremlægge deres årsberetning på generalforsamlingen. 
f) Ophalerprojekt forventes starte i november 2018. Vi mangler fortsat tegninger på 

det forventede færdigudseende. 
g) Kranens elektriske styring er blevet vurderet. Vi vil prøve at selve ordne 

forbedringen, men afventer ophalerprojekt. Kranen skal dog certificeres inden vi 
begynder at benytte den i 2018. 

h) Annoncelayout vil Torben komme med til start af kapsejladssæsonen. 
i) Sommerfesten. Meget vel gennemført og stor ros til de ansvarlige. Det første 

overslag for resultatet siger plus 15.000 kr. 
j) DM for OK-joller. Udkast til invitation er under udarbejdelse. Fremsendes separat. 
k) Ærødagen er planlagt til at finde sted den 9. juni og afholdes i Marstal. Leif 

deltager i en styregruppe hos Ærø Kommune og Lasse deltager i møder vedr 
”Vild med Vand” aktiviteter. 

l) Brandslukningsudstyr. Kjeld vil vende tilbage med en oversigt. 
m) Rist til vask ved opvaskemaskine. Laurits kender en kandidat der evt kan hjælpe 

med dette.   
n) DTU-bøjer koster ikke noget og forventes sættes ud midt i marts. Sejladsudvalget 

har lavet forslag om hvor de skal placeres. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Nye aktiviteter: 
 

 
1.   Ny ballonskipper er desværre ikke fundet endnu. 
2.   Støttemedlem er velkommen at deltage i enkeltstående arrangementer, som 

standerhejsning og efterfølgende traktement, standernedtagning og rævejagt, 
foredrag og generalforsamling med efterfølgende spisning. Støttemedlem har dog 
ikke stemmeret. Aktiviteter der benytter klubbens køkkenfaciliteter, såsom 
roafdelingens klubaftner eller madklubbens sammenkomster, her forventes 
deltagerne at have aktivt medlemskab. Forskellen på kontingent størrelse mellem 
aktivmedlem og støttemedlem er 270 kr per år.  

3.   Generalforsamling den 10.3 kl. 16.00. Vores kasserer Jens Lindholm ønsker ikke 
genvalg og her indstiller bestyrelsen Finn Jakobsen til denne post. Øvrige 
medlemmer af bestyrelsen og suppleanter er villige til at fortsætte. 

  
   
Eventuelt: 
  
 Kjeld har haft kontakt med SFDS, som er meget positivt indstillede til at vi søger 
midler fra deres fond. Det behøver ikke være et særligt projekt, som midlerne skal bruges 
til. 
 Eftersyn af hjertestarter. Kjeld undersøger. 
 EU’s person data forordning. Lasse undersøger. 
 Husk at der er rygeforbud i klubbens lokaler. Al rygning foregår udendørs. 
  
 
   
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 18. marts 2018 kl. 10.00. 
 
Mødet blev hævet kl. 12.30  
 
 

Afbud 

Leif Østlund 
Formand 

 Lasse Kjærgaard 
Næstformand og sekretær 

 Jens Lindholm 
Kasserer 

 
 

    
Afbud 

Kjeld Henriksen  Sonnich Sonnichsen  Torben Kyhl 
Klubhus 

 
Afbud 

 Kran/plads 
 

Afbud 

 Sejladsudvalg 
 
 

Henrik-Claus Henriksen 
 
 
 

 Henning Bager 
 
 
 

  

Lars Madsen 
1. Suppleant 

 Laurits Nielsen 
2. Suppleant 

  

 


