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NYHEDSBREV FRA BESTYRELSEN 
AUGUST 2018 

 
 
1. INDLEDNING 

Siden generalforsamlingen i marts er der gennemført en række tiltag og sket flere hændel-
ser, som vi vurderer, måtte have medlemmernes interesse. 

Der er endnu ikke fundet en løsning omkring ”Ballonen”, hvorfor bestyrelsen agter at ud-
sende et nyhedsbrev med jævne mellemrum og når nyheder af væsentlig karakter forelig-
ger.  

2. OMBYGNING AF SKIPPERSTUEN 

Der har gennem længere tid været et ønske om at bringe ”Skipperstuen” op til et mere 
anvendeligt niveau – ikke mindst aktualiseret af, at Børne- og Ungdomsafdelingen (B&U) 
er vokset betydeligt. I lighed med erfaringerne fra andre klubber og foreninger er det kon-
stateret, at der er et behov for - udover den egentlige sejlads - at kunne tilbyde et socialt 
samvær, hvor unge og ældre kan samles og udveksle erfaringer indenfor nærlig alle for-
hold. Her i klubben har det især været Lars Jepsen og Susanne Pilegaard, der har haft 
den koordinerende rolle og har taget sig af de unge mennesker. Det har vist sig at være en 
stor succes og har tiltrukket mange.  

Rammerne viste sig hurtigt ikke at være tilstrækkelige og det blev besluttet, at foretage en 
ombygning af Skipperstuen, således at der blændedes døre og vinduer af. Der blev etab-
leret et lille køkken med komfur, køle/fryseskab og opvaskemaskine. Samtidig blev der 
plads til kasserens regnskaber og arkiv, samt et lille håndbibliotek med bøger og tidsskrif-
ter. Endelig har kapsejladsafdelingen og B&U fået plads til deres remedier.  
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3. NYE OMKLÆDNINGS- OG REMEDIERUM.  

Som følge af tilstrømningen til B&U er der også fundet behov for en ændring af de eksiste-
rende rum i Roklubbygningen. Ved ombygning af det tidligere sejl- og masterum er der 
fundet plads til et omklædningsrum og et remedierum. Der er nu etableret bænke og kna-
gerækker. Det er hensigten også at placere et skab med små aflåselige rum til mobilos, 
punge osv.  

4. NYE FARTØJER 

En gennemgang af de fartøjer, som klubben råder over, viste, at udbud og efterspørgsel 
ikke længere hang sammen. Således havde vi for mange optimistjoller og for få joller til de 
lidt større. Det blev besluttet, at afhænde et antal optimistjoller og i stedet anskaffe et antal 
piratjoller, som mere svarede til klubbens behov. Forholdsvist hurtigt viste der sig et antal 
købere til jollerne. Et antal gik således til Lundeborg Sejlklub, mens andre gik privat til 
Danmark og Tyskland. Endelig blev der indkøbt et antal piratjoller, som var overflødiggjort 
ved Rudkøbing Sejlklub. Et ønske om udvide klubbens rederi til også at kunne tilbyde en 
(foreløbig) større båd, medførte at klubben fik tilbudt en H-båd af en lokal sejler. Denne 
båd er nu indkøbt og indgår i undervisningen af børn/unge og (på sigt) også voksne. Det 
hele blev finansieret ved frasalg af tiloversblevne fartøjer, samt tilskud fra fonde, således 
at klubbens økonomiske engagement er reduceret til småforbedringer af det indkøbte ma-
teriel. 

Endelig har ro-afdlingen modtaget to nye robåde, som også er anskaffet brugt.  

Alt i alt har sejlklubben nu et stort og alternativt tilbud af fartøjer.   

5. REORGANISERING AF BESTYRELSEN 

Som det er de fleste bekendt, er klubbens festlokaler udlejet i de 3 sommermåneder. I 
2017 fandt der ingen udleje sted. I eftersommeren 2017 indgik man en aftale med Fru 
Berg, som ønskede at drive et Pizzeria i klubbens festlokaler. Aftalen, som byggede på 
den gamle fra Marcello’s tid, gav hende ret til at etablere en sådan restaurant i foreløbig 3 
år i månederne juni, juli og august. Efter opstarten i 2018 viste det sig ret hurtigt, at der var 
divergerende opfattelser af niveauet for oprydning og rengøring. Formanden blev pålagt at 
foretage det fornødne overfor fru Berg, således at der etableredes en fælles accept og 
forventning til omfanget af rengøringen.  

Det viste sig, at den i 2017 indgåede aftale ikke levede op til forventningerne om aftale 
indhold, omfang og afregning. Ved flere ekstraordinære bestyrelsesmøder i løbet af som-
meren 2018 blev aftalen kritiseret kraftigt, hvilket til sidst fik den daværende formand til 
helt at trække sig fra bestyrelsen. Næstformanden ønskede ikke at træde ind som for-
mand, og ville ikke fortsætte som næstformand. Set i lyset af de store opgaver, som klub-
ben står foran, nemlig rengøringsproblematikken, ombygningerne og OK jolle arrangemen-
tet, blev det besluttet at nedsætte et forretningsudvalg (FU) bestående af 4 personer, Kjeld 
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Henriksen, Sonnich Sonnichsen, Henrik-Claus Henriksen og Finn Jakobsen. Disse 4 valg-
te Kjeld Henriksen som fg. formand. 

Fødevaremyndighederne gennemførte flere besøg i klubbens lokaler og medførte påtale 
af en række konstaterede forhold. Disse inspektioner var initieret af privatpersoner, som 
havde observeret forholdene og fundet dem kritisable.  

FU besluttede, at sende den tidligere omtalte aftale med fru Berg til udtalelse ved en ad-
vokat. Tilbagemeldingen var bl.a., at aftalen var utilstrækkelig og ikke kunne anvendes til 
at opsige aftalen med fru Berg, uden risiko for retssager og evt. krav om erstatning m.m. 
Med denne viden holdt fg. formand og kasseren et møde med fru Berg med henblik på at 
finde et affarende sted for det fortsatte samarbejde. Status nu er, at fru Berg fortsætter 
lejemålet de næste to år, men at den eksisterende lejeaftale gennemgår en opdatering, 
således at den regulerer de punkter som var problemet i 2018. Samtidig vil rengøring og 
oprydning blive bragt op på et niveau, som er acceptabelt for klubben. Klubben overtager 
igen lokalerne fra den 29. august at regne, hvorefter en egentlig renovering vil blive beslut-
tet. 

Der er nu lagt op til en debat blandt medlemmerne om, hvad klubbens lokaler skal anven-
des til fremover. Flere ideer har været drøftet, bla. at der i festlokalet etableres en decide-
ret bar med tilhørende sofagrupper, spiseafsnit, stort fladskærms-TV til foredrag, forbold-
kampe mv., altså et egentligt klublokale med en ”madmor”. Et mere omfattende forslag er 
simpelthen at rive huset ned, og så via fondsmidler bygge et nyt klubhus. Næste general-
forsamling vil indeholde et særskilt punkt, hvor klubhusets fremtid drøftes.  

6. DANMARKSMESTERSKABER I OK-JOLLE SEJLADS 

I dagene 30. august til 2. september 2018 afholdes Danmarksmesterskaber i OK jolle sej-
lads. Stævnet tiltrækker omkring 60 deltagere fra Danmark, Sverige og Tyskland. Arran-
gementet er absolut blandt de større sportslige begivenheder med mange implicerede. 
Rigtig mange fra sejlklubben er involveret den praktiske afvikling. Medlemmerne opfordres 
til at besøge havnen og se sejladserne. 

7. RENOVERING AF SLÆBESTEDET 

Sejlklubben har søgt at blive orienteret om kommunens planer fsva. den planlagte renove-
ring af havnen, herunder slæbestedet. Der er modtaget en tegning, som imidlertid er retur-
neret med den oplysning, at der er fejl i tegningsmaterialet, bla. var kranhullet placeret for-
kert. På nuværende tidspunkt afventer man nyt materiale, som der vil blive orienteret om, 
når det foreligger. Men som det ser ud nu, skal fartøjer, der skal op med klubbens kran, 
være oppe midt i oktober måned. 
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8. FORSIKRINGER 

Vi havde i foråret et kedeligt uheld, hvor en båd blev tabt under søsætning. Den nye besty-
relse ønskede en gennemgang af klubbens forsikringer med henblik på, at sikre om man 
nu var tilstrækkeligt forsikret. Der afholdtes et møde med en forsikringsdame, hvor pro-
blematikken blev gennemgået. Det viste sig, at klubbens forsikringer fsva. bådhandling, 
var i orden. Bådejerne skal sørge for at have deres fartøj forsikret, idet klubbens forsikring 
ikke dækker tab eller skader på båden forårsaget af kranhandling. Klubben har forsikret 
kranførerne på arbejdstagerniveau, mens hjælpere kun er forsikret i det omfang, at kranfø-
rerne har accepteret deres hjælp! Så det var måske noget med en fritidsulykkesforsikring? 

9. ØKONOMI OG ADMINISTRATION 

Sejlklubbens økonomi har det ganske godt. Vi er overgået til et nyt regnskabssystem, som 
er nemt at arbejde med og leverer de ønskede oplysninger og data. Systemet er baseret 
på Office pakken og udveksler data umiddelbart til brug i sagsbehandlingen. I løbet af den 
kommende vinter vil der blive udarbejdet et egentligt budget til brug for generalforsamlin-
gens godkendelse. På trods af de investeringer, der er foretaget i 2018, planlægges der på 
et overskud i driftsregnskabet. 

Der er imidlertid stadig en nogle skyldnere som ikke har fået betalt deres kontingent. De 
får en chance til 1. oktober 2018, hvorefter de stille og roligt vil blive slettet som medlem-
mer med deraf mistede rettigheder. 

Klubbens nøglesystem vil i løbet af efteråret gennemgå et eftersyn. Nøgler i udlån vil blive 
inddraget med henblik på, at låsene skal stilles om, hvorefter nye nøgler kan udleveres. 
Nærmere info vil tilgå. 

Det går lidt trægt med opdatering af email adresser. Alle medlemmer bedes sende en 
SMS til 53 266 518, hvor medlems(kunde)nummer og email adresse fremgår. 

10. BALLONEN 

Selvom Ballonen ikke er udkommet i 2018, arbejdes der fortsat på, at lancere en revitalise-
ring eller erstatning. Vi har brug for bladets annonceindtægter og som talerør for bestyrel-
se og medlemmer. Medlemmerne opfordres til at komme med forslag om, hvordan vi 
kommer videre, herunder om nogen kunne være interesseret i at arbejde med tidsskriftet!  

11. AFSLUTNING 

På nuværende tidspunkt må det konstateres, at klubdriften ikke har været så problemfri 
som forventet. Det har imidlertid også vist sig, at klubben er i stand til at rejse sig og køre 
videre med fornyet kraft. Intet er skidt for ingenting! 
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Bestyrelsen vil i løbet af den kommende tid vurdere, hvorledes bestyrelsen skal strukture-
res fremover.  

Foranlediget af de indhøstede erfaringer lægges der op til en spændende generalforsam-
ling med forslag om en række vedtægtsændringer. Endelig må medlemmerne godt begyn-
de at diskutere, hvad de kan tilbyde og bruge klubben og dens faciliteter til. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 


