Bestyrelsesmøde i sejlklubben
17. september 2020 Kl. 19:00.
Fremmødte:

Torben Kyhl - Finn Jakobsen – Henning Bager – Kjeld Henriksen –
Henrik-Claus Henriksen – Lars Madsen - Leif Østlund

Afbud:

Sonnich Sonnichsen, Laurits Nielsen

Dagsorden:
Opfølgning fra sidste møde:
•
•

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. maj blev skriftligt godkendt.
Økonomi og budget. Status gennemgået af Torben. Økonomi kører som forventet
og ser fornuftigt ud. Hr regnskabsfører Andersen & Co. ApS har overtaget
opgaven.

Faste punkter, orientering:
•

•
•

•

•

Ro-afdelingen. Der er afholdt kaproning i Rudkøbing sidste lørdag. Damerne vand
og herrerne tabte. Artikel er lavet til Ærø Ugeavis. Den årlige sammenkomst med
Rudkøbing på Strynø blev afholdt første søndag i august, med 11 deltagere fra
Marstal og tilsvarende antal fra Rudkøbing. Rise-øl, Langelandspølser, kaffe og
kager ved den gamle mølle.
Ungdomsafdelingen. H-båd er klargjort. Andreas Krüger er fungerende leder af
Ungdomsafdelingen. Alexandr Mukhin vil gerne assistere.
Husudvalg. Klubhus er i gang med at blive malet ude og inde. Der er lavet en
aftale med Jan Petersens firma vedr. maling af vægge og døre inde. Helmuth,
Henning Boye og Even har ordnet Klubhus udvendigt. Flot arbejde og stor tak til
dem!
Sejladsudvalg. Klassemesterskab for Folkebåde gennemført med stor succes.
Antal deltagende både måtte dog begrænses til 29 pga. Corona-restriktioner.
Kapsejlads sæson afsluttes på tirsdag. Rævejagt gennemføres ikke i år pga.
Corona restriktioner.
Kran/plads udvalg. Intet nyt.

Andre emner:
a. Generalforsamling afventer regeringsbeslut vedr. størrelse af forsamlinger.
Lige nu bliver genf. først afholdt til foråret 2021. Hvem er på valg næste
gang? På valg næste gang er: Torben Kyhl, Sonnich Sonnichsen og
Henning Bager
b. Ny og forenklet prisstruktur. Afventer Sonnichs gennemgang.
c. Vinterpladsen/Opydning/Auktion.

1. Oprydning generelt 10. oktober 2020. Oprydning i mastehus og
mastetelt, ukrudt mv. på pladsen, fjerne gamle og ukurante master.
Annonce vedr. ukurante genstande.
2. Maling af rohus og sokkel.
3. Reparation af masteteltet. Henning har talt med sejlmager Jon og
han vil gerne have midtersektionen nedtaget for at reparation kan
gennemføres forsvarligt. Henning er tovholder på dette arbejde.
Henning anbefaler at der etableres fast tag næste år og det synes
bestyrelsen er en god ide.
4. Flytning af køleskabe. El er ok.
5. Julefrokost evt. med mad udefra.
6. Afhændelse af optimistjoller og bytte til andre typer.
d. Årsprogram/Aktivitetskalender 2021 skal opdateres.

Eventuelt:

a) Kursus i vinterkonservering af motorer, arrangeret af Henrik (og Steffen) vil blive
afholdt.
Kanalkursus: Her er Danske Tursejlere kontaktet.
VHF-kursus: Christian Arnold siger vi kan tage den med ham når han kommer
hjem fra sin udmønstring
Men til foråret er dsc/vhf kurset noget han evt kan stå for
Motor kurset skal vi bare finde en dag der evt passer Steffen og
motorfabrikken
b) Foredrag: Skonnert sejlads Thailand – Danmark, afventer.
c) Lars Madsen er nu fast medlem af bestyrelsen. Lars Jepsen, Asger Rabølle og
Karoline Thaysen er fratrådt.
d) Finn Jakobsen er efter eget ønske fratrådt som kasserer og bestyrelsesmedlem,
og bestyrelsen takkede Finn for hans store arbejde.

Mødet sluttet kl 20.30

Næste bestyrelsesmøder indkaldes ved behov.

Torben Kyhl
Formand
og Sejladsudvalg

Henrik-Claus Henriksen
Motorbåde

Henning Bager
Mastetelt

Finn Jakobsen
Kasserer

Leif Østlund
Sekretær og Roafdeling

Afbud
Sonnich Sonnichsen
Kran/plads

Kjeld Henriksen
Husudvalg

Lars Madsen

Laurits Nielsen
Suppleant

