
Referat fra bestyrelsesmøde 
28. maj 2017  

 
 
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:   

Leif Østlund - Lasse Kjærgaard - Jens Lindholm - Kjeld Henriksen - Sonnich 

Sonnichsen – Henning Bager - Torben Kyhl  
 
Afbud:  Laurits Nielsen – Lars Madsen – Henrik-Claus Henriksen  
 
        
 
Opfølgning 
 

a) Seneste referat blev underskrevet. 
b) Hus aktiviteter: Indvendige afløb er ordnet. Udvendige afventer kommunens 

renovering af kloak   
c) Mastehus. Et mindre antal tagplader vil blive skiftet ud med nogle brugte men hele 

plader. Dette arbejde vil blive udført i forbindelse med arbejdet på masteteltet da det 
kræver en lift. 

d) Masteteltets midter sektion bliver skiftet ud. Der er indkøbt en sektion til erstatning. 
Henning vil sørge for montage i foråret/for sommeren. 

e) Foredragsholdere. Torben foreslog Jan Ebert 
f) Redningsveste til optimist er ankommet. Der er måske nogen i restordre. Afventer 
g) Ro afdeling: Den 30. april var der uddannelse og prøve for 5 nye styrmænd. Godt 

gået.  
h) Der er bestilt en el timer der kan sættes på gruppen til plads el formodentlig i august. 
i) Kranen mangler en gennemgribende gennemgang af den elektriske styring. Da det 

er lidt uklart hvordan den endelige ombygning af optager hullet kommer til at se ud 
afventer investeringer i kranen efterårets havne projekt. Sonnich og Leif holder et 
møde med havnefogeden så vi kan få et overblik over hvilke tiltag ud over det 
elektriske der er nødvendig for at fremtidssikre kranen. 

j) Annonce layout. Jens og Torben arbejder på sagen. 
k) Investeringsplan. Emner: stole, kran, fliser omkring klubhus. 
l) Nye stole til klublokalet. Der er bestilt 1 stol som prøve. Afventer levering. 
m) Sommerfest 2018 afholdes 3. februar. Lasse og Leif repræsenterer bestyrelsen i 

festudvalget. 
n) Det blev forslået at lave et tiltag over for HF eleverne for at få dem til at deltage i 

sejlklubben. Torben tænker over et opslag der kan hænges på skolen. 
o) Jens mener at vi skal stille op til valget til folkeoplysnings udvalg. Lasse stiller op som 

medlem af udvalget og Leif som suppleant.  
 
Nye aktiviteter: 
 

 Lars Jepsen skal høres om han vil med i bestyrelsen som repræsentant for optimist 
jolle afdelingen. 

 Pinse tur. Evan og Anna står for pinseturen.  

 Ærø rundt afholdes 24/6. Der er åbnet for tilmelding. Jens og Torben laver en 
plakat. Jens foreslår at der uddeles præmier i form af trøjer og muleposer. 

 Vindmåler på vejrstationen virker ikke. Torben undersøger. 

 



 
Eventuelt: 
 

 Sonnich eftersøger en ny bagrude til traktoren. 

 Leif har fået en mail fra Lars Jepsen vedrørende forsikring på følgebåden. Er der 
ansvarsforsikring på båden/bådene ? 

 

 Husk at der er rygeforbud i klubbens lokaler. Al rygning foregår uddendørs. 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 30. juli klokken 10.00. 
 
Mødet blev hævet klokken 11:30. 
 
 
 

Leif Østlund 
Formand 

 Lasse Kjærgaard 
Næstformand og sekretær 

 Jens Lindholm 
Kasserer 

 
 

    
 

Kjeld Henriksen    Torben Kyhl 
Klubhus 

 
Afbud 

   Sejlads-afdeling 
 
 

Henrik-Claus Henriksen 
 
 

Afbud 

 Henning Bager 
 
 

Afbud 

 Sonnich Sonnichsen 
Kran/plads 

Lars Madsen 
1. Suppleant 

 Laurits Nielsen 
2. Suppleant 

  

 
 


