
Referat fra bestyrelsesmøde 
30. juli 2017  

 
 
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:   

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

Sonnichsen – Henning Bager - Torben Kyhl – Lars Madsen – Henrik-Claus 
Henriksen 

 
Afbud:  Laurits Nielsen  
 
        
 
Opfølgning 
 

a) Seneste referat blev underskrevet. 
b) Mastehus. Et mindre antal tagplader vil blive skiftet ud med nogle brugte men hele 

plader. Dette arbejde vil blive udført 26. august eller 2. september. 
c) Masteteltets midter sektion bliver skiftet ud i forbindelse med ovenstående arbejde. 
d) Torben har tidligere foreslået Jan Ebert. Lars kontakter ”Ballon” skribenten Sigurd 

Buch. 
e) Udover de redningsveste som Ulrik Lassen donerede til optimisterne så har Tryg 

fonden doneret 20 stk. veste til Ro afdelingen. Der skal lyde en stor tak til alle 
sponsorer. 

f) Ro afdeling: Er godt i gang med sommeren. Den 2. august er der tur til Strynø 
sammen med Rudkøbing roklub og d. 11. august går turen til Haderslev roklub.  

g) Kranen mangler en gennemgribende gennemgang af den elektriske styring. Sonnich 
spørger Laurits om hvem der blev brugt sidste gang så det kan være i orden til 
efterårets båd optagning. Øvrig kran projekt se punkt L. 

h) Annonce layout. Jens og Torben arbejder på sagen. 
i) Investeringsplan. Emner: Kran, fliser omkring klubhus. 
j) Nye stole til klublokalet. Der er bestilt 110 stole. Leverandøren mangler at bekræfte. 
k) Sommerfest 2018 afholdes 3. februar. Lasse og Leif repræsenterer bestyrelsen i 

festudvalget. 
l) Renovering af området ved kranen og spuns langs kajen som skulle være sat i gang i 

november er blevet udskudt til næste år. Det skyldes at de indkommende tilbud er 
blevet dyre end forventet (?) så der skal søges ekstra finansiering. Det betyder at vi 
venter med ombygning af kranen til vi får endelige tegninger. Den dato som står i 
Ballonen Nr.2 vedrørende sidste optagning bortfalder. 

 
Nye aktiviteter: 
 

 Forpagter. Der er 3 interesserede som Leif og Jens arbejder videre med. 

 DM for OK-Joller 2018. Skal det holdes i Marstal? Sejlads udvalget inddrages. 
Torben arbejder videre med sagen. 

 Startpistol. Der indkøbes boks med kodelås. 

  
Eventuelt: 
 

 



 Keld oplyser at 50% af selv oppustelige redningsveste ikke virker. Han forslår at der 
holdes et klub arrangement hvor man lære at kontrollere og vedligeholde vesten. 

 Sonnich vil høre tursejlerne om der er planlagt udsætning af bøjer i nærområdet.  
 

 Husk at der er rygeforbud i klubbens lokaler. Al rygning foregår udendørs. 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 03. september 2017 klokken 
10.00. 
 
Mødet blev hævet klokken 11:30. 
 
 
 

Leif Østlund 
Formand 

 Lasse Kjærgaard 
Næstformand og sekretær 

 Jens Lindholm 
Kasserer 

 
 

    
 

Keld Henriksen 
Klubhus 

 Sonnich Sonnichsen 
Kran/plads                                                  

 Torben Kyhl 
Sejladsudvalg 

 
 
 

    
 

Henrik-Claus Henriksen 
 
 
 

 Henning Bager 
 
 

Afbud 

  

Lars Madsen 
1. Suppleant 

 Laurits Nielsen 
2. Suppleant 

  

 
 


