”Rudskallen” udkommer med 4 numre om året. Orientering til medlemmerne
bringes løbende på sejlklubbens hjemmeside: www.rudkoebingsejlklub.dk
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EFTERÅRETS KURSER

MED ”ASRA” TIL KARIBIEN

Anette og Regnar sejlede som bekendt i deDer var 16, der gik til duelighedsprøve.
res Fandango 32 ”Asra” den 28. juli 2006 i
15 bestod, men 1 må om igen. Til forårets radiokursus er der 3 tilmeldte, ek- bagende varme fra Rudkøbing med kurs mod
Karibien. Mange spændende og sjove oplesamen afholdes 19.04. –
velser har de haft, men også genvordigheder
og uheld. Læser man på klubbens hjemmeside deres indtil videre 9 rejsebreve, får man
Mange bådejere har sikkert endnu ikke
heldigvis det indtryk, at heldet som regel er
investeret i ny VHF- radio med DSC
på deres side. De sejler lige for tiden et sted
(digital selective call) og så længe Lyngmellem Basseterre og de britiske Jomfruøer,
by Radio lytter på 16 går det endda. Men
og rejsebrevene giver indtryk af, at de nyder
Lyngby skulle oprindelig være lukket ned
turen i fulde drag. Hvornår de regner med at
i 2005. Som følge af protester kører
være hjemme igen, siger de ikke noget om,
Lyngby stadig, men den dag lukningen
men skolevæsenet forventer da at se Regnar
er en realitet, bliver der run på kurser og
ved katederet efter sommerferien 2007.
prisstigninger på radioer. Så var det ikke
en ide at tage et radiokursus og få det
nye SRC-certifikat (Short Range Certificate) og få anskaffet den nye radio?
Hjemmesiden bliver løbende opdateret og
Så bliver din radiokommunikation både
her kan du for eksempel finde en Strømtabel
bedre, sikrere og billigere.
for Rudkøbingløbet gældende for perioden
12.04. – 20.09. 2007. Tabellen er lige til at
skrive ud.
- Leif og Lone har lavet en meget instruktiv,
Strynø havn, der lap på lap nu er ved at sjov og interessant logbog over deres 3skride helt sammen i sandet er reddet i
ugers sommertur 2006 til den vestsvenske
sidste øjeblik af en bevilling fra A.P. Møl- skærgård.
lers fond! Rudkøbing-Strynø Bådlaug
- Tekst og billedreportage fra klubbens velsendte i vinter en ansøgning til fonden
lykkede vintertur til Walsteds bådeværftom støtte til et udbygnings- og renove- Omtale af den spændende foredragsaften i
ringsprojekt, og minsandten om ikke
februar om sejlads på Skotland.
fonden ifølge bådlaugets næstformand,
- Orientering om hjemmesiden ”Danske BådGunnar Holm har sagt ja til at finansiere ejere” en side, som Dansk Sejlunion har
hele projektet! Stort til lykke til os alle
oprettet med oplysninger, som alle relaterer
og tak til Fond og Bådlaug.
sig til det at eje og bruge en båd.

FOKUS PÅ RADIOKURSUS

INFORMATIONER PÅ HJEMMESIDEN

STRYNØ HAVN REDDET!

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

A P R I L APRIL
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SEJLKLUBBEN SKAL HAVE NY FORMAND!
FINN BIRGER TRÆKKER SIG
Generalforsamlingen lørdag den 28.
april kl. 14,30 byder på en overraskelse: Finn Birger har meddelt bestyrelsen, at han ikke modtager genvalg til
formand. Finn har dermed i denne omgang kun siddet på formandsposten i 2
år. Poul Tom, der er næstformand,
trækker sig ligeledes. Bent Jensen har
for flere måneder siden meddelt bestyrelsen, at han ikke genopstiller.
Ingen af de tre afgår i utide, da de ordinært er på valg.. De kom i bestyrelsen
for 2 år siden, hvor de lagde vægt på at
blive valgt som et hold og som hold går
de nu fra borde. Hverken formand eller
næstformand har yderligere kommentarer til deres uventede beslutning,
men der smækkes ikke med nogen døre! Finn og Poul Tom har i bestyrelsen
presset på for at Rudkøbing sejlklub
igen skulle afholde større sejladsstævner, sådan som klubben gjorde det med
stor succes under Finns tidligere formandsperiode. De har siden november
lagt et stort arbejde i planlægning af
det kommende DM for piratjoller her i
Rudkøbing 28.-30. juni, og begge understreger, at det arbejde fortsætter de
med, også efter generalforsamlingen,
hvis en ny ledelse skulle ønske det – og
det tilsagn vil enhver ny ledelse, som

tiltræder kun to måneder før et stort
stævne, utvivlsomt være dem taknemmelig for!

STANDERHEJSNING OG -FEST!
Klubstanderen sættes som sædvanlig kl.
14,00 - altså den 28. april - med tale,
hurra og efterfølgende generalforsamling.
- Om aftenen er der fest for den nye sæson i klubhuset.. Menuen ligger endnu
ikke helt fast, men den bliver lige så velsmagende som de forrige år og lige så
billig! Kun kr. 60,- pr kuvert og drikkevarer til klubbens sædvanlige, urimeligt
billige priser.. TILMELDING SNAREST
- og senest mandag den 23.04. kl. 18 til
Poul Tom, tlf.: 62513046 og 23447066

GENERALFORSAMLING 2007

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Rudkøbing sejlklub lørdag den 28.
april kl. 14,30 i klubhuset med følgende

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Årsregnskab med revisionspåtegning til
godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 50 kr. for alle medlemsgrupper.
5. Valg:
Formand: Finn Birger Hansen modtager
ikke genvalg
Bestyrelsesmedlemmer: Poul Tom Hansen, Bent Jensen og Christian Gammelgaard modtager ikke genvalg. Det medlem, der vælges i stedet for Christian,
vælges for 1 år. Suppleanter vælges i
henhold til vedtægternes § 10.
Revisorer: På valg er Jens Højte
6. Forslag fra medlemmerne.
Jørn Ole Jensen har fremsat flg. forslag:
Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen
til at udarbejde et regelsæt for medlemmers lån af klubhuset i vinterperioden med
udgangspunkt i det af Jørn Ole Jensen
fremlagte skriftlige oplæg: ”Brug af klubhuset”.
7. Eventuelt

HOVEDRENGØRING

AF KLUBHUSET GØRES AF FRIVILLIGE FREDAG DEN 20. APRIL. VI MØDES KL. 14,
FOR AT TAGE FAT. TILMELD DIG VENLIGST
HOS POUL TOM: Tlf. 62513046 og
23447066.

LÅN AF KLUBHUSET

Skal medlemmer kunne låne klubhuset
til private arrangementer? Det spørgsmål har været drøftet på flere generalforsamlinger, men et flertal har hver
gang været imod ud fra den principielle
betragtning, at et medlem aldrig skal
risikere at blive mødt af en lukket dør i
sit eget klubhus.
Synspunktet er respektabelt, men jeg
har aldrig været enig i det. I virkeligheden står klubhuset tomt den største
del af vinterperioden. Rigtig mange
sejlklubber giver da også deres medlemmerne en sådan lånemulighed. Med
udgangspunkt i det regelsæt der gælder i Marselisborg Sejlklub har jeg lavet et oplæg til en låneordning, som
kan udarbejdes og besluttes i den
kommende bestyrelse, hvis generalforsamling vedtager det forslag, jeg har
stillet. Både forslag og oplæg ligger på
hjemmesiden og er ophængt i klubhuset.
Jørn Ole Jensen

AFTENKAPSEJLADSER

Forhåbentlig vil mange være med til vore
både spændende og hyggelige onsdagssejladser, hvor vi efter sejladserne mødes i klubhuset og over en kop kaffe og
en ostemad kommenterer egen og andres båd- og sejlføring.
Der afholdes orienteringsmøde onsdag
den 2. maj kl. 19,00 i klubhuset og sejladserne starter så vidt muligt onsdag
den 9. maj og fortsætter følgende onsdage med sidste sejlads før sommerferien
den 20. juni. Dog springer vi over den
16. maj på grund af Chr. Himmelfartsferien.

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
fr.
ma.
ma.
lør.
lør.
lør.
ons.
ons.

20.04.:
23.04.:
23.04.
28.04.:
28.04.:
28.04.:
02.05.:
09.05.:

14,00
18,00
19,00
14.00
14.30
19.00
19,00
19,00

Hovedrengøring i klubhuset!
Tilmeldingsfrist Standerhejsningsfest
Bestyrelsesmøde
Standerhejsning
Generalforsamling
Standerhejsningsfest
Orienteringsmøde om aftenkapsejladserne
Sæsonens aftenkapsejladser begynder

Fællesture Chr.Himmelfart og Pinse er endnu ikke fastlagt.

Nye sejl. Rig. Bedste materialer.
Rullesystem. Udstyr.
Nyt cad-cam sejlskæreanlæg
Hurtig reparation.
Forhandler UK Halsey Sails på Fyn

HAVNEPLADSEN
RUDKØBING
Tlf. 62 51 34 04

28. - 30. juni:

mobil: 40 16 07 16

DM FOR PIRATJOLLER!

KURSER
tirsdage i april: 19.00

Radiokursus

Kontak t til Rudkøbing Sejlklub
Formand:
Finn Birger Hansen, tlf. 6251 1645 finnbirger@wanadoo.dk
Næstformand: Poul Tom Hansen, tlf. 6251 3046 poultom@ofir.dk
Kasserer:
Karen Dirksen, tlf. 6250 1663
stengade@mail.tele.dk
Sekretær:
Per Munch tlf. 6251 2667
jpmunch@mail.tele.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Chr. Gammelgaard tlf. 6251 1984 chr_gammelgaard@mail.tele.dk
Bent Jensen tlf. 6251 1164
bentamigo@yahoo.dk
Juniorafd.: Uffe Mogensen tlf. 6250 2098. skolevej17bum@mogensen.mail.dk
Tilforordnede: Bestyrelsessuppleanter og redaktør.
Underviser:

Eigil Olsen tlf. 6250 1071 og 2324 2471

Klubhus:

Skudehavnen 63, tlf. 6251 4262. (kun ved stævner o.lign.)

Skriv, ring eller mail til Rudsk allen
Ansvarshavende redaktør og layout: Jørn Ole Jensen, tlf.: 6251 2247
og 2332 6378. E-mail: joj@loerring.dk joernolejensen@yahoo.dk
Øvrige medlemmer af bladudvalget::
Per Munch, tlf.: 6251 2667 og 4011 3867
Ulla Lørring, tlf.: 6251 2247
Marianne Sommer, tlf.: 6254 1355
Rudskallen udkommer i marts, maj/juni, aug/sept. og oktober måned.
Deadline den 20/ 02 - 20/05 - 20/08 - 20/09.
Følg i mellemtiden med på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk !

Mange års erfaring med
kvalitetsreparationer i glasfiber.
Aptering. Montering af motor og
instrumenter. Egen ophalerlift.
Produktion af erhvervsgodkendte
Rudkøbing Joller 9 - 21 fod.

Havnegade 19 Rudkøbing
Tlf. og fax: 62 51 57 05
Mobil: 20 49 23 80

Sejlernes Madsted
på lystbådehavnen
Modtager også selskaber
(min.-max. 15 - 35) uden
for sæsonen.

Restaurant

NEPTUN
Rudkøbing Havn
tlf. 62 51 46 49

Langelands
Marineforretning

RUDKØBING

Bystræde 1 - 5900 Rudkøbing - Tlf. 62 51 14 32

Din lokale
udstyrsbutik

Havnepladsen 20 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 24 08 · Mobil 40 16 44 09

