Bestyrelsesmøde i sejlklubben
13. september 2021 Kl. 19:00.
Fremmødte:

Torben Kyhl - Sonnich Sonnichsen – Henning Bager - Leif Østlund

Afbud:

Laurits Nielsen, Kjeld Henriksen, Lars Madsen, Henrik-Claus Henriksen

Dagsorden:
Opfølgning fra sidste møde:
•
•

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august blev godkendt.
Økonomi
a. Kører som forventet og ser fornuftigt ud.

Andre emner:
•

•

•
•

•

•

Ro-afdelingen Vi har hentet en brugt glasfiber robåd i Svendborg, af samme
model som ”Strynø”. 3 medlemmer har deltaget på et meget givende kursus for
instruktører hos DFfR i Sorø. Software til administration af roture og medlemmer
overvejes kraftigt (Rokort). Pris 2600 i indkøb og 180/md. Kaproning med
Rudkøbing Roklub er gennemført sidste lørdag (11/9) med Marstal som vindere,
både hos damer og mænd. Flot resultat. Efterfølgende deltog 43 personer til
spisning i Sejlklubben.
Ungdomsafdelingen
Det er aftalt at der laves medlemsoversigter, så vi har
mulighed for at dokumentere overfor kommunen, hvem og hvor mange unge, der
deltager i undervisningen. Tobias og jollesejlerne har ønsker om at gennemføre
vedligeholdelse af en del joller. Vinteropgaver og derfor ønsker om
arbejdspladser med varme.
Klubhusudvalget
Intet nyt.
Sejladsudvalget
Tirsdagskapsejladser fortsætter. Rævejagten er
fastlagt til den 25/9 og annonce på vej i Ugeavisen. Henvendelser fra DFÆL vedr.
Sommerstævne for ca. 40 fartøjer i Marstal. Terminen er 14/7 – 17/7 2022.
Harmonikafestival afholdes 17/5 - 22/5 2022. Grollefesten 2021 har doneret Riga
til Sejlklubben.
Kran-pladsudvalget
Kommunens mastekran skal være godkendt og
certificeret. Sonnich har fået svar fra havnemester Christian om at dette vil findes
sted i september 2021. Navigatørforeningen er kontaktet af Sonnich vedr. den
kapsejsede bådvogn og møde afholdes tirsdag 14/9 kl. 15.00.
Andre udeståender
Sommerfest 5/2-2022. Torben har fået tilsagn fra
seneste festkomite.

Generalforsamling: Vi vil planlægge at afholde generalforsamling for 2019 og 2020 den
9/10 kl. 15.00. Hele bestyrelsen er på valg og nye kandidater er meget velkomne.
På valg 2019 er Henning Bager, Sonnich Sonnichsen, Lars Madsen og Torben Kyhl. På
valg 2020 er Kjeld Henriksen, Henrik-Claus Henriksen og Leif Østlund.
Annoncering sørger Leif for.
Dagsorden sørger Torben for.
Prisstruktur udsættes til næste bestyrelse.
Beretning sørger alle for.
Forplejning vil Laila stå for
Oprydning??

Eventuelt:
a) Oprydning af pladsen rundt flagspil laves senest den 24/9.
b) Oprydning af bådepladserne er planlagt til den 10/10.
c) Per-Michael er afgået ved døden den 2. september.

Mødet sluttet kl 20.30

Næste bestyrelsesmøder er planlagt til tirsdag den 5. oktober kl. 19.00.
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