Bestyrelsesmøde i sejlklubben
1. marts 2022 Kl. 19:00.
Fremmødte:

Afbud:

Laila Eriksen – Susanne Paluzewski-Hau - Henrik-Claus Henriksen Mads Paluzewski Hau - Sonnich Sonnichsen – Helmuth Andersen – Lars
Madsen - Leif Østlund - Bente Friis Andersen
Ingen

Dagsorden:
Referat fra sidste gang blev godkendt ved underskrifter
Opfølgning fra sidste møde:
•
•
•
•
•
•
•

Masteteltet. Der er afholdt møde med Leo Holm. Nyt møde skal holdes med
Christian Ørndrup, havnemester. Sonnich kontakter Christian.
Havnebrugergruppe Marstal Havn. Møde afholdt den 9/2. Lars Madsen deltog på
Sejlklubbens vegne. Steen Jensen blev valgt som formand.
Folkeoplysning. Vi kender ikke en dato for valg til Folkeoplysningsudvalget. Laila
og Bente følger op med Lone Flügge.
Ærødagen. Stormøde afholdes mandag den 7/3 kl. 16.30 på Ærø Rådhus.
Kanal-skipper kursus. DTU afholder dette kursus lørdag den 5/3. Helmuth og
Bente sørger for den ønskede forplejning. 14 deltagere er tilmeldt.
Foredrag ”Fra Bangkok til Limfjorden” afholdes torsdag den 9/3 kl. 19.30, Lars og
Leif hjælper med arrangementet.
Generalforsamling (GF) forventes afholdt lørdag den 26/3 med start kl. 15.00.
Laila vil sørge for gule ærter, hvis der er tilmeldinger nok. Frist for tilmelding er
onsdag den 16/3 og spisning efter GF starter kl. 18.00. Leif sørger for annonce i
Ugeavisen.

Status bordet rundt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Husudvalg: Kjeld Jensen har lavet de udestående opgaver, ny belysning i
køkkenet og elstik repareret.
Kran/Plads: Sonnich og Lars har lavet optælling på pladsen. Nyt forenklet forslag
til takster for vinterplads foreligger nu.
Vi har efter grundig overvejelse valgt at opdele i 4 takster (bådstørrelser).
* Bådlængde < 20 fod.
: Kr. 500/ år
* Bådlængde 21 - 25 fod. : Kr. 750/år
* Bådlængde 26 - 30 fod. : Kr. 1000/år
* Bådlængde > 30 fod.
: Kr. 1300/år
*Tomme bådvogne & stativer: Kr. 400/år

Ovennævnte justering i takster vil betyde en mindre stigning for nogle og for
andre vil det betyde en mindre reduktion i prisen.
Kran skal godkendes sidst i marts.
•

•
•
•

•
•
•

Køkken/Udlejning: Laila har sørget for rengøring af kabyssen. Opvaskemaskinen
skal serviceres og Laila kontakter Kjeld Henriksen for at aftalte ekstern assistance
(Ken, som servicerer opvaskemaskiner for hotel og kommune). Emhætte trænger
til service.
Ungdomsudvalg: Vil fokusere på de mindste i optimistjoller til næste sæson.
Sejladsudvalg: Mads har nu lavet udkast til Årsprogram 2022. Skal lægges på
hjemmesiden. Ærø rundt sejlads vil foregå lørdag den 25/6. Laila hjælper med
morgenbord til deltagerne. Klubhuset er reserveret.
Roudvalg: Medlemsmøde er afholdt den 20/2 med 28 deltagere. Det er besluttet i
at investere i et Rokortsystem, til hjælp med planlægning af roture og beregning
af roede km. Der er aftalt en ny organisation, der afløser det tidligere roudvalg.
Der søges penge i fonde for at kunne finansiere en ny robåd. Samarbejdet med
Rudkøbings Roklub fortsætter med Strynøtur og kaproning.
Motorbåde/Værksted: Pinsetur 4-6/6. Der er brug for hjælp med det praktiske til
selve arrangementet, da Henrik er på arbejde. Helmuth og Bente, Anna og Even
er måske en mulighed.
Fakturaer til betaling skal fortsat sendes til penge@marstalsejlklub.dk ,hvorfra
Bente vil behandle dem.
Proces vedr. udlejning af klubhus vil blive gennemgået af Bente, Laila og Leif

Eventuelt:

Standerhejsning vil finde sted søndag den 3/4-2022 kl. 11.00.

Mødet sluttet kl 21.30

Næste bestyrelsesmøder afholdes den 14/3-2022 kl. 19.00.

Leif Østlund
Formand, Sekretær
og Roafdeling

Lars Madsen
Næstformand

Laila Eriksen
Køkken og Udlejning

Henrik-Claus Henriksen
Motorbåde og Værksted

Sonnich Sonnichsen
Kran/plads

Helmuth Andersen
Husudvalg

Susanne Paluzewski Hau
Ungdomsafdeling

Mads Paluzewski Hau
Sejladsudvalg og Foredrag

