
Bestyrelsesmøde i sejlklubben 
19 januar 2023 Kl. 19:00.  

Fremmødte:  Laila Eriksen – Henrik-Claus Henriksen - Mads Bech Paluszewski-Hau 
(referent) – Lars Madsen (ordstyrer) - Bente Friis Andersen - Tina Weber 
- Tommy Christensen - Tobias Kofoed (ungdomsafdelingen) 

Afbud:  Helmuth Andersen - Sonnich Sonnichsen 

        

Dagsorden: 

1. Generalforsamling 4. Marts 2023 kl. (1400) 
På valg er Henrik-Claus Henriksen, Laila Eriksen og Mads Paluzewski + 1 (Leif Østlund) 
Der skal også vælges 2 nye suppleanter. 
Generalforsamlingen skal annonceres i ugeavisen senest onsdag d. 15 februar  

2. Ungdomsafdelingen  
Mads har ikke tid til at starte juniorafdelingen op igen næste år. 

3.Jordemoderen (følgebåd) tilbage til Ærøskøbing  

4. Book en søhelt/Ærø søredning en aften/dag sammen med et andet arrangement? 
Foredrag eller andet arrangementer i vinter, forslag? 

5. Oversigt udlejning i 2022 ( antal/beløb) 
Budget udlejning 2023, varme og el priser antal  bookninger pt. (Laila og Bente) 

6. Kalender 2023 
Vi skal opdatere kalenderen for 2023. 
Hvem kan påtage sig dette job? 

7. Skimmelsvamp i omklædningsrum. 
Skal der fjernes plader på ydervæg og evt. aftages linoleum på gulv? 

8. Roudvalget har et par punkter til dagsordnen.  
Køb af bådvogne  
Mere plads til roafdelingen  
Køb at endnu et ergometer. ( alle sejlklubbens medlemmer har mulighed for at anvende dem)  
Toiletproblemet.  

9. Diverse 
Lysmast ved sejlklub (Vej & Park) 
Lukket toilet på havnen  
Diplomer æresmedlemmer (Jens Lindholm) 
Foreningsnøgle, roafdelingen  
Indberetning medlemmer sejl/roklub 



Årspokal (Anna og Evan) 
Mogens Madsen: “Månedsbrev”,”kvartalsbrev” 
Servicering på kran. Årligt eftersyn dato? 
Stumpemarked med efterfølgende spisning i efteråret (Jens og Elisabeth) 

10. Næste bestyrelsesmøde ( før generalforsamling?) 

11. Eventuelt 



Referat:

Ad. 1: Tommy træder ind for Leif og genopstiller. Mads genopstiller ikke. Tobias stiller op som 
repræsentant for ungdomsafdelingen. Tina stiller op som suppleant. Bestyrelsen arbejder på at finde 
en yderligere suppleant-kandidat inden generalforsamlingen. Lars sørger for annoncering i 
ugeavisen som foreskrevet. Tommy vil høre om Madklubben eventuelt vil tilberede gule ærter, hvis 
der bliver nok tilmeldte til dette.

Ad. 2: 
• Organisering: Tobias overtager Mads arbejde med ungdomsafdelingen. Der er PT kun Tobias til at 

drive ungdomsafdelingens mange opgaver. Bestyrelsen vil støtte udgifter til et møde inden næste 
GF, for at se om der kan skaffes flere frivillige til at hjælpe med at køre ungdomsafdelingen for 
fremtiden. Der skal bruges minimum yderligere 5-6 dedikerede voksne til at varetage de 
forskellige arbejdsområder, men en større form for hjælpeorganisation for ungdomsafdelingen 
ville også være en stor hjælp. 

• Tobias indkalder via offentlige kanaler (facebook, sejlklubbens mailliste, evt. ugeavisen) til 
et møde for ungdomsafdelingen der afholdes inden næste bestyrelsesmøde.

• Ungdomsafdelingen kommer særskilt op på generalforsamlingen
• Elever: Det anskues at der er ca. 40 elever til næste sæson. Heraf ca. 75% HF’ere eller andre i den 

ældre del af gruppen.
• Grej og flåde: Materiellet er så nedslidt og tildels uddateret så der bruges uhensigtsmæssigt meget 

tid og ressourcer på vedligehold. Med resultat at sikkerheden mindskes og arbejdsmiljøet og 
moralen blandt frivillige mindskes. Tobias foreslår en omfattende opgradering af materiellet. Der 
skal søges et anslået beløb på 400000 til dette. Indbefatter bl.a. at udfase piratjollerne som aktive 
både, at skaffe 2 nye følgebåde og 3 nye FEVA joller. 

• Der er et større arbejde med fondsansøgning som Tobias ikke har kompetencerne til. Laila vil 
gerne hjælpe med ansøgningsarbejdet i ungdomsafdelingen.

Ad. 3: Lars informerer om at Jordemoderen siden sidst er returneret til Ærøskøbing. Den blev lånt 
ud for en lang årrække siden og de har nu rettet henvendelse om at få den tilbage.

Ad. 4: Bestyrelsen arbejder på et fælles arrangement, evt. i forb. m GF. Der overvejes at invitere 
søassurancen, familien Boda til at bidrage med indhold.

Ad. 5: Laila har overleveret overblik over 2022 til BEnte. Medbringes til GF. Den nye 
bogføringslov betyder at alle bilag skal digitaliseres. PÅ trods af store udsving på elforbrug i 
udlejningsperioder holder bestyrelsen fast på en fast pris for udlejning. Harmonika festival og FLID 
arrangement for særskilt lov til at benytte klubbens faciliteter da det vurderes af offentlig interesse 
og havnerelateret, hvilket bestyrelsen gerne vil bakke op om. Andre arrangementer skal som 
udgangspunkt lejes af medlemmer af sejlklubben (som hidtil).

Ad. 6 Laila kontakte Demand m hb.p. opdatering af hjemmesidens kalenderaktiviteter.

Ad. 7: Skimmelsvamp skal undersøges nærmere. Der er ikke sikkerhed omkring årsagen til 
problemet. Se desuden pkt. 8 om roafdelingens behov for yderligere værkstedplads.

Ad. 8: Bestyrelsen godkender indkøb af 2 nye bådvogn a 5500 kr/stk. Indkøb af ergometer støttes 
med 8000 kr. af sejlklubben. Bestyrelsen rykker havnefogeden om adgang til toilet i gavl. 
Roafdelingen har brug for værksteds-faciliteter, men kan ikke inddrage det vestlige 
omklædningsrum, der fortsat benyttes af ungdomsafdelingen. De to parter mødes med Henrik 
mhbp. at finde en løsning. Foreningsnøgle for roafdelingens medlemmer krydstjekkes mellem Tina 
og Bente.



Ad. 9: Tommy sørger for diplomer, præsentation og gave (rødvin) til æresmedlemmer til GF. 
Kandidater til næste årspokal indstilles på førstkommende bestyrelsesmøde og uddeles i fb.m. 
standerhejs. Bestyrelsen bakker op om at Mogens Madsen prøver at starte en kvartalsvis, netversion 
af det gamle ‘Ballonen’ op. Mogens kan ikke stå for det alene men vil prøve at finde andre 
interesserede. Bestyrelsen bakker op om idéen til at afholde et stumpemarked til efteråret.

Ad. 10: Næste bestyrelsesmøde planlagt til 1. marts kl 19.

Evt.: Traktor og kran skal serviceres til foråret. Gulv i store sal trænger til lakering. Bestyrelsen vil 
indhente tilbud på dette. Forslag om mobilepay ordning for medlemmer af ungdomsafdelingen ifbm 
tilmelding bliver vendt men der er ikke umiddelbart nogen løsning på et alternativ til fakturering via 
email. 

Mødet sluttet kl 21.30 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 1/3-2023 kl. 19.00. 



               

 

Lars Madsen 
Formand 

og Sejladsudvalg 

Tobias Kofoed 
Ungdomsafdeling

Laila Eriksen 
Køkken og Udlejning 

Henrik-Claus Henriksen 
Motorbåde og Værksted

 Tina Weber 
Roafdeling

Tommy Christensen 
Suppleant

Mads Paluszewski-Hau 
Ungdomsafdeling


