
Bestyrelsesmøde i sejlklubben 
30. april 2016 Kl. 10:00.  

 
Fremmødte:  Jens Lindholm – Torben Kyhl – Henning Bager – Sonnich Sonnichsen -  

Jesper Christensen – Lars Madsen - Leif Østlund   
 
Afbud:  Steffen Bach – Kjeld Henriksen – Lasse Kjærgaard 
 
        
 
 
Opfølgning: 
 

a) Hjertestarterkursus er afholdt den 26. april med 23 -25 deltagere. Kjeld vil følge 
op på den elektriske installation af hjertestarteren. 

b) Optimist udvalg. Det er lykkedes at etablere et optimistudvalg med 3 instruktører 
fra HF-maritim og en instruktør fra Navigationsskolen. Det er Asger Rabølle, Emil 
Gordon og Rasmus Kristensen fra HF-maritim og Jesper Schliemann fra 
Navigationsskolen. Udvalget har også fået tilknyttet Lars Jepsen og Leif Møller-
Madsen som seniorrådgivere. Overdragelse fra Jesper Andreassen finder sted 
senere idag. Der er afholdt åbent hus i Optimistafdelingen og der ser ud til at  
komme 10 - 12 unge sejlere fra start, som er tirsdag den 10. maj kl 15.30. 

c) Sonnich har fulgt op på værktøjssituationen i den gamle traktorgarage og vil lave 
en værktøjstavle og oprydning i løbet af maj måned. 

d) Kran har fortsat problem med relæ. Dette skal udbedres hurtigst muligt.  
e) Havnemestermøder er afholdt i flere omgange. Lasse, Laurits, Lars og Sonnich i 

første omgang og med udgangspunkt i Rosbæks oplæg og overslag. Det er 
besluttet at arealet til afspuling af bådene og opsamling af spildevand med 
tilslutning til kloaknettet vil blive placeret på første bådeplads vest for gavlen på 
rohuset på nr 9. Der skal laves et halv meter bredere hul under kranen med ny 
spuns på indersiden af den nordlige væg og udgravning på den sydlige side af 
nuværende hul. Det er oplyst til vores havnemester at kranen kan løfte 6 tons og 
at en kranbil skal kunne løfte 10 tons. Udfra dette bliver tilsvarende arealer 
dimensioneret. Vores havnemester Christian Ørndrup har afholdt møde med 
Rosbæk den 28. april og fremlægger projekt og overslag for teknisk udvalg medio 
maj. 

f) Husaktiviteter. Kakler i køkken er udskiftet og fliser i vindueskarme er udbedret.  
Tak til Helmuth Andersen. 

g) Henning Bager vil sørge for at masteteltet bliver forbedret og får isat ny gavl i 
løbet af sommeren. 

h) Forpagter Mads Thomsen har bedt om papir på at køkkenet er godkendt til 
restauration. Her må vi henvise til at i forbindelse med Mads kontakt til 
fødevaremyndighederne, skal der laves en overdragelse fra den tidligere 
forpagter Marcello, der jo har drevet pizzeria i vores lokaler i 22 år og med 
tilbagevendende kontrolbesøg fra fødevarestyrelsen.  

i) Der er lavet en tilføjelse i kontrakten mellem Mads og os, der fastlægger at der 
laves en reduktion i lejen, for at kompensere for at lejer påtager sig ansvar for 
flag-sætning og –nedtagning, samt vedligeholdelse af arealerne rundt om 
Sejlklubbens lokale.    

j) Sejladsudvalget har afholdt formøde til kapsejladserne den 27. april, med 34 
deltagere og 15 tilmeldte sejlbåde. Lars og Susanne havde sørget for dejlig 

 



lasagne og salat. Kapsejladserne starter tirsdag den 3. maj og Finn Jakobsens 
båd vil være dommerbåd. Allan Vestergaard har også givet tilsagn og Peter Hviid 
har stillet sin LM-båd Caroline til rådighed. Peer Borge og Svend Vølund er fortsat 
med på dommerbåden.  

k) Jens informerede om kommunens Ærø-ordning. Kommunens tilskud er gjort 
afhængig af hvor mange ungdomsmedlemmer vi har.  

l) Fakturaer fra Fyns Kran er blevet omdelt til bestyrelsen. 
 
 
 
 
Nye punkter: 
 
 

1.  Ukrudtbekæmpelse på pladsen gennemføres, når de fleste både er kommet i vandet 
igen. Kjeld har kontakt med Amdi.  

2.  Pinsetur gennemføres 14 – 16 maj. Henrik Henriksen påtager sig påny at være 
tovholder.  

3.  Oprydningsdag den 21. maj for at aflevere arealerne i en pæn stand, når den ny 
forpagter tager over fra 1. juni 

4.  Harmonika festival 27 – 29 maj. Leif kontakter Vibeke Lykke Friis for at afstemme 
forventningerne. Vibeke vil gerne bruge rolokalerne. Hun taler med Hanne Lindholm 
vedr. Sejlklubbens lokaler. Teltet skal placeres på den gamle campingplads ligesom 
sidste år.   

5. Kapsejlads. Ærø rundt den 18. juni. Torben har kontaktet Mads Thomsen for evt. at 
kunne tilbyde en pakke (morgenmad plus grillkød) i forbindelse med udsendelse af 
invitationer..   

6.  Ny kran. Vi har fået mulighed for at give et tilbud på en kran fra Biancaværftet  via 
Knud Mogensen i Rudkøbing. Prisniveau er ikke kendt. Kranens teknologi kræver 
en lidt mere tidskrævende  proces, da traktor skal tilkobles for at etablere 
transmission til hydraulik. Vi blev enige om (tror jeg), at fortsætte med den 
nuværende kran sålænge den kan funktionere og herefter overgå til at benytte 
Redningskorpsets kranvogn.   

 
Eventuelt: 
 
 Jesper synes, der skal arrangeres Birkholmstur igen. Torben kontakter Søby 
Bådelaug, da vi har hørt at arrangementet skal gå på skift mellem de tre ærøske 
organisationer. 
 Der er påny observeret et ekstremt strømforbug hos enkelte bådeejere på pladsen. 
Jens vil anskaffe udstyr, der nemmere kan identificere kilden til overforbug. Vi må 
fastlægge retningsliner for, hvad der kan betragtes som normalt forbrug og hvordan man 
kan lave aftaler og betaling,  hvis man har brug for ekstra forbrug ud over dette.  
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 1. juni kl. 19.00. 
 
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. 30. april  2016: 
 
 

Afbud 

Leif Østlund 
Formand 

 Lasse Kjærgaard 
Næstformand 

 Jens Lindholm 
Kasserer 

 
Afbud 

  
(se Formand) 

  
 

Steffen Bach  Leif Østlund  Torben Kyhl 
Sekretær 

 
Afbud 

 Ro-afdeling 
 
 

 Sejladsudvalg 
 
 

Kjeld Henriksen 
Klubhus 

 
 

 Henning Bager 
 
 
 

 Sonnich Sonnichsen 
Kran/plads 

Jesper Christensen 
1. Suppleant 

 Lars Madsen 
2. Suppleant 

  

 


