Marstal Sejlklub
Referat bestyrelsesmøde 18. august 2022
Ordstyrer: Lars Madsen
Referent: Mads Bech Paluszewski-Hau
Tilstede: Lars, Helmuth, Sonnich, Laila, Tommy, Mads, Henrik, Anne, Bente
Dagsorden:
1. Status
Helmuth:
Fast tag på telt. Pris og tidshorisont.
Bente:
Pengekasser. Adgang til disse.
Regnskab fra Ærø Rundt og DFÆL stævne.
Bente’s honorar.
Rabat på maling fra STARK
Udlejningspriser klubhus
Mads:
Opdatering af kalender på hjemmesiden. Ny påhængsmotor til “Jordemoderen” Ansøgning fonde til
ungdomsafdeling. Status kølbåden “Smult”
Laila:
Suppleant Tommy
Brug af kabys og klubhus
Udlejning
Særpris til Vennerne
Anne: Roafdelingen
1. Hvordan kan roafdelingen under Marstal sejlklub komme til at hedde: Marstal roklub?
2. Ideer til Udvidelse af den plads vi har til både, værktøj og alt vores grej. Jeg har forslag.
3. Loftet over bådehallen er rodet. Der er små rum med ting i. Hvis alt dette kunne komme væk,
kunne vi lave et nyt stort ønsket tiltag under roning i Marstal. Der er blandt alle de nye roere, og
ældre roere, et stort ønske om at kunne træne hele vinteren på ergometer. Med to ergometre kan vi
ikke lave det medlemmerne ønsker, nemlig holdtræning på bestemte ugedage. Vi kan ikke være i
rummet med de to ergometre. Og to ergometre er ikke nok til så mange medlemmer.
Loftet kan indholde op til 7-8 ergometre. Det kræver bare at vi får lov at rydde op på loftet. Må vi
rydde loftet?
4. Vi har en roklub med ca. 79 medlemmer. Vi er lige kommet i superligaen. Dvs ud af de 150
roklubber i Danmark ligger Marstal roklub på 9. Pladsen i roede kilometer.
Der bliver roet som aldrig før. Vi er glade for vores bådehal. Vi er glade for rummet på loftet. Men.
Rummet på loftet er et klublokale, uden indlagt vand. Vi kan således ikke vaske op, lave kaffe osv.
I bådehallen er der indlagt koldt vand.

Jeg har haft en VVS mand ude og give et uforpligtende tilbud på at få ført vand op gennem loftet til
vores klublokale. Med en varmtvandsbeholder på 30 l. Vil det blive en regning på 12-15 tusinde
kroner.
Der er bare et problem, i vores klublokale er der ikke noget afløb.
Ved vores vandhane fanger vi vandet i en pøs. Resten løber ud på gulvet.
Vi ønsker at blive koblet til sejklubbens skipperstues afløb. Dette er en større operation. Et dyrt
tiltag. Men det vil absolut gøre vores klub så meget mere funktionel.
I det tilfælde at vi må få et afløb, og vand i vores klublokale, vil vi søge de fonde der dækker
sådanne tiltag. Vi vil således gøre alt hvad vi kan for at skaffe pengene til en sådan forbedring for
medlemmerne.
Det var ordene Hilsen Anne
Lars:
Wayfarer jolle til klubben
Rævejagten
Formand og næstformand
2. Eventuelt
Referat
I forbindelse med formanden Leif Østlunds begravelse sender bestyrelsen 2 kranse fra hhv.
sejlklubben og roafdelingen. Bente og Anne sørger for dette.
Tommy som er første suppleant deltager fremover fast i bestyrelsesmøderne
Ad.1:
Helmuth:
Tilbuddet godkendes af bestyrelsen til at blive forelagt Leo Holm. Såfremt denne ikke har nogen
indvendinger, igangsættes arbejdet med at få nyt tag på telt.
Bente:
Det besluttes at alle pengekasser der vedrører forskellige aktiviteter i sejlklubben har et fast beløb
på 300 kr. i kontanter samt en dags-dato blok som alle der benytter pengekasserne skal anvende.
Bente får et årligt honorar på 25000 for arbejdet som bestyrelsens kasserer.
Anne retter henvendelse til Starck omkring uklarhed v faktura t. indkøb af maling med rabat fra
Starck
Det vedtages at såfremt lejere af klubhuset ønsker en ekstra dags leje kan dette godkendes ved en
merbetaling på 1000 kr.
Mads:
Mads kontakter Demand med henblik på at få opdateret hjemmesiden med de fremtidige aktiviteter
i sejlklubben der fremgår af excelark på link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ 17icpMq8i_JfIcEB5MlZGvPibxET-KCYA0PTqaxvY4tQ/
edit?usp=sharing
I forbindelse med fremtidigt hjemmesidearbejde foreslår Anne at vi overgår til Memberlink. Anne
sender mail m oplysninger om dette system til bestyrelsesmedlemmer således at det kan gennemgås
til næste bestyrelsesmøde.
Anne tilbyder at lave facebookopslag ved. aktiviteter i sejlklubben, hvis bestyrelsen kan sende
informationsmateriale til hende
Det besluttes at ungdomsafdelingens mangel på følgebåde midlertidigt organiseres ved at tilbyde
Thea en leje for resten af sæsonen til den RIB båd som hun hidtil har udlånt til afdelingen. Herefter
skal der søges fondsmidler for at skaffe nye følgebåde. Ungdomsafdelingen vil søge Norlys- fonden
samt Friluftsrådet. Bente vil søge folkeoplysningsudvalget. Mads sender en tekst til Bente vedr.
indhold.

Båden ‘Smult’ er ikke sejlklar men på trods af dette er der alligevel indkøbt en påhængsmotor.
Aftalen som bestyrelsen lavede med ungdomsafdelingen om indkøb af motor er derfor ikke
overholdt.
Bestyrelsen har bemærket at medlemmer af ungdomsafdelingen gør utilsigtet brug af følgebådene.
Der er tale om en episode hvor følgebåden blev brugt til lyst-sejlads. Det tilskærpes at følgebådene
kun må anvendes, hvis det er godkendt samt under ansvar af ungdomsafdelingens repræsentanter.
Laila:
Såfremt klubhuset benyttes til aktiviteter i sejlklubbens regi, skal Laila informeres så hun kan sikre
at klubhuset benyttes og overleveres hensigtsmæssigt.
Et medlem af sejlklubben godkendes til at benytte klubhuset til et 1 dags daghøjskole- arrangement
for gruppen ‘Vennerne’ mod en betaling på 2000 kr.
Anne:
Roafdelingens ønske om at ændre navn til Marstal Roklub tages op til næste generalforsamling
Roafdelingen har udfordringer på pladsmangel og afløb til gråt vand. Dette imødekommes ved at
bestyrelsen godkender roafdelingens inddragelse af tilstødende garage via afblændet døråbning.
Ydermere igangsættes en oprydning af loftarealerne over roafdelingens lokaler med henblik på at
benytte arealerne til romaskiner. Herunder informeres de eventuelle eksisterende brugere af
loftarealerne og der annonceres i Ærø Ugeavis om at afhente effekter eventuelle personer måtte
have stående inden oprydningen går igang. Ydermere istandsættes bygningens to omklædningsrum
så både ungdomsafdelingen og roafdelingen kan benytte sig af disse. Slutteligt undersøges det om
mulighederne for at etablere tilslutning til sejlklubbens eksisterende kloakering for afløb af gråt
vand.
Bestyrelsen godkender en udgift på 2100 kr. til at sende en repræsentant fra roafdelingen på
vedligeholdelseskursus for robåde.
Lars:
Sejlklubben modtager en wayfarer-jolle i donation fra dødsbo. Denne skal tilbydes som seniorjolle
til brug af klubbens medlemmer under forudsætning at brugerne varetager vedligeholdelse af jollen.
Lars overtager formandsskabet uden andre kandidater fra bestyrelsen. Tommy overtager
næstformandsskabet uden andre kandidater fra bestyrelsen.
Ad. 2 Evt.
Sonnich foreslår oprydning i masteskuret inden masterne begynder at komme ind, 17. september
Næste møde fastsættes til 27. oktober kl. 19
Underskrift
___________________________________
Lars Madsen
___________________________________
Helmuth Andersen
___________________________________
Tommy Christensen
___________________________________
Henrik Henriksen
_______________________________
Sonnich Sonnichsen

_______________________________
Laila Eriksen
_______________________________
Mads Bech Paluszewski-Hau
_______________________________
Anne Folting Haase

