
 Bestyrelsesmøde i sejlklubben 
20. juni 2019 Kl. 19:00.  

 
Fremmødte:  Torben Kyhl - Finn Jakobsen – Sonnich Sonnichsen - Henning Bager – 

Kjeld Henriksen – Lars Jepsen – Henrik-Claus Henriksen – Lars Madsen 
- Leif Østlund   

 
Afbud:  Asger Rabølle, Laurits Nielsen, Karoline Thaysen  
 
        
 
 
Dagsorden: 
 

1. Opfølgning fra sidste møde: 
 

a) Referat fra generalforsamling den 16. maj blev skriftligt godkendt.  
b) Økonomi. Ser godt ud. Mangler fortsat lidt kontingenter. Rykker udsendes. 
c) Opfølgning fra generalforsamling 

a. Arbejde med nye vedtægter ikke begyndt. Den opdaterede version af 
vedtægtsforslag bliver tilsendt bestyrelsen og behandles på et særskilt 
bestyrelsesmøde.    

b. Ny hjemmeside er taget i brug. Hvis der opleves nogle problemer, skal 
disse beskrives og fremsendes til webmaster.   

c. Udlejning af festlokale vil fremover foregå via hjemmesiden og Kjeld bliver 
afløst af bestyrelsesmedlemmer på skift. Henning laver en oversigt og 
sender ud til bestyrelsen. (er gjort) 

d. Forsikringer. Bådens kaskoforsikring dækker og bådens ejer skriver under 
inden løft/isætning med kranen. Lars Jepsen ønsker følgende ført til 
protokol: ”Mangelfuld sikkerhedsafspærring ved kørsel med kran.” 

2. Faste punkter, orientering: 
 

a) Ro-afdelingen. 22 nye tilmeldinger, hvoraf 9 nu er instruerde og frigjorte som 
roere og meldt ind i Marstal Sejlklub.  

b) Ungdomsafdelingen. 10 – 15 medlemmer mødes hver onsdag til jollesejlads og 
socialt samvær.  

c) Husudvalg. Intet nyt.       
d) Sejladsudvalg. Ærø rundt har fået 14 både tilmeldt, men endte ved start på 22 

deltagende både.  
e) Kran/plads udvalg. Oprydning er stærkt efterspurgt.  
f) Masteteltet. Vest gavl trænger til udskiftning. Henning undersøger og indhenter 

priser. 
g) Andre udeståender. Hækklipning bliver klaret af Kjeld og Leif. 

  
3. Andre emner: 

a. Projekt, der vurderer mulighed for et nyt Sejlklubhus og Mastehus. Andre 
projekter undersøges, såsom amatør-sejlklubben i Sbg. Torben har været 
til møde i Sbg og oplyser at deres nye Klubhus vil koste omkring 6,5 milj. 
og at fonde kræver en projektbeskrivelse inden de tager stilling. Opbakning 
lokalt fra kommunen er en vigtig forudsætning.   

b. Fondsmidler. Intet nyt.  

 



c. Fest for frivillige. Afventer. 
d. Sommerfest 2020. Tommy siger at forberedelserne kører som normalt. 
e. Klubhushjælp. Blev behandlet under punkt 1) c) c. 
f. Velkomstbrev. Intet nyt. Skal være en lavpraktisk hjælp til nye medlemmer.  
g. Havnebrugermøde. Torben og Finn deltog på mødet den 16. april. 

Efterfølgende er der fremsendt et skriv til kommunens havneudvalg og 
teknisk afdeling med ”bemærkninger til den nyrenoverede del af 
lystbådehavnen i Marstal”. Intet svar endnu. Vi har nu modtaget en 
orientering den 19. juni fra Christian Ørndrup. 

h. Flaggaster. Lav interesse. 
i. Ny kasserer. Der skal findes en ny kasserer med virkning fra primo 2020. 

Torben har kontaktet flere emner. 
j. Ny prisstruktur ønskes og skal være mere enkel end i dag. 
k. Udstyr uden navn og medlemsnummer skal fjernes og bortauktioneres 

inden 1. oktober. Ikke aktive skibe flyttes til en venteposition. Torben og 
Sonnich laver en annonce til Ugeavisen med indrykning ca. 10. september. 

 
 
 
 
 
Eventuelt: 
 

a) Kursus i vinterkonservering af motorer. Henrik ansvarlig. 
 

b) Sikkerhedshjelme anskaffes. Kjeld har købt og afleveret til Kran/plads i 
masterummet. 

 
c) VHF kursus. Henning. 

 
d) Svar til Knud Borck mail blev behandlet. 

 
e) Brainstorming. Hvor vil vi hen generelt? Ny prisstruktur og reduceret kompleksitet. 

 
f) Flagstander skal efterses i efteråret. 

 
g) Skipperstuen kan reserveres af bestyrelsen ved at skrive tidspunkt, navn og 

telefonnummer på et whiteboard i lokalet. 
 

 
 
 
 
Mødet sluttet kl 21.50 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 05. september 2019 kl. 19.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Torben Kyhl 
Formand 

og Sejladsudvalg 

 Finn Jakobsen 
Kasserer 

 

 Leif Østlund 
Sekretær og Roafdeling 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

Henrik-Claus Henriksen 
Motorbåde 

 Sonnich Sonnichsen  Kjeld Henriksen 

 
 
 
 
 

 Kran/plads 
 
 
 
 

 Husudvalg 
 
 
 

Afbud 

Henning Bager 
Mastetelt 

 
 

 Lars Jepsen 
Ungdomsafdelingen 

 
 
 

 Asger Rabølle 
Ungdomsafdelingen 

 
 

     
           

 
    Afbud   Afbud  

                   

Lars Madsen 
1. Suppleant 

 Laurits Nielsen 
2. Suppleant 

 Karoline Thaysen 
3. Suppleant 

 


