Nu kan du leje dit klubhus

Bestyrelsen vedtog i november 2007 et regelsæt for medlemmers lån af klubhuset til private fest i vinterhalvåret fra 15. oktober til 31. marts. Ingen har endnu
meldt sig som låner. Der har været forespørgsler, men man trak sig på grund af
prisen: 1500 kr. pr. dag og 1500 kr. i depositum. Regelsættet er opsat i klubhuset og kan ses på hjemmesiden under "Klubben".

ONSDAGSSEJLADSER I MEDVIND

Her tænkes nu ikke så meget på vejret
som på deltagelsen: 14 både er tilmeldt i år, heraf 7 nye. Ikke mindst
den nye kapsejladsformand, Michael
Olsen har gjort en stor og vellykket
indsats for at få flere både på vandet
og få nye gaster frem. 5 sejladser er
afviklet nu, og 6 er planlagt til efter
sommerferien med start onsdag den
13. august. Salta 26 ”Simba” kan holde sommererie på førstepladsen.

Strømtabel 2008

"© Mageløs reklame" har venligst
sendt os sæsonens strømtabel dækkende april-okt. Den ligger som sædvanlig på hjemmesiden ”Sejlturen” og
er lige til at skrive ud. Et antal eksemplarer hænger også i klubhuset.

Ingen kommunal interesse i
brugerindflydelse på havnen.

Repræsentanter for klubber og foreninger på havnen har haft orienteringsmøde med kommunen. Klubberne
så gerne, at man lavede en slags havneudvalg: et forum, hvor man kunne
foreslå, drøfte og blive hørt og ikke
blot blive præsenteret for trufne be-

slutninger. Det var der desværre ikke
kommunal interesse for. Det blev udtrykt således: Kommunen har allerede
et havneudvalg. Det er ”Udvalget for
trafik, teknik og miljø”.
Klubben har endnu ikke modtaget et
lovet referat fra mødet, men der blev
under orientering om havneplanlægning fra kommunens side sagt, at man
ikke påtænker at inddrage bådenes
vinteropbevaringspladser i planlægningen. Angående pladsleje er man opmærksom på, at vi i år ekstrabetaler
sidste rate for bro G’s renovering.

Vi har modtaget:

DM for Piratjoller 2007

På generalforsamlingen hørte vi, at der
var et overskud på over 13.000 kr.
fra DM for Piratjoller.
Det var meget glædeligt at høre.
Jeg vil gerne takke alle, der har hjulpet
med afvikling af dette stævne, så det
kunne blive en god oplevelse for sejlere og klubbens medlemmer, samt give
et overskud til klubben - TAK.
Finn Birger Hansen, Stævneleder

Nye interessante hjemmesider:

Kig på http://bianca27.net og
http://peti-elvstrom95.blogspot.com

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54
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STANDERHEJSNING
GENERALFORSAMLING
FÆLLESTURog TIL
FÅBORG

SEJLERsæsonen 2008 starter lørdag den 12. april med det kendte program:
Vor nye dynamiske duo: Tina Olsen og Maria Juel jensen med har stort engageStanderhejsning kl. 14, en øl i klubhuset og generalforsamling kl. 14,15. Om afment taget fat på opgaven som turudvalg med at få fællesarrangementer for
tenen ses vi igen til standerhejsningsfest kl. 19,00. – Menuen er ikke helt klar
klubbens medlemmer op og stå. Formålet hermed er naturligvis at styrke klubben
endnu, men den skal nok blive god, og priserne for såvel menu som drikkevarer
ved at vi lærer hinanden bedre at kende, at vi får nogle gode oplevelser sammen
er som sædvanlig usandsynlig lave. Tilmelding til formanden på telefon eller mail
og at vi udvikler klublivet. Samlingen om fællesgrillen den 12. juni blev en stor
senest lørdag den 5. april.
succes med omkring 40 deltagere. Vejrprofeterne havde truet med regn, men
vejrguderne var os nådigt stemt og nøjedes med lidt kølig luft, som den varme
stemning og grillerne godt kunne hamle op med. Tina og Maria sejler i henholdsvis ”Circe” og ”Nete” som pudsigt nok er samme bådtype: En Vega som også klarer lidt af hvert. Nu vil de have os med på vandet, så næste arrangement gælder

En fællestur til Fåborg lørdag/søndag den 28/29. juni!
Det fulde program hænger i klubhuset, er slået op i udhængskabe og opslagstavler på havnen og det ligger på klubbens hjemmeside. Her skal oplyses det væsentligste: - Man sejler til Fåborg fredag eller lørdag, hvor vi har lånt Fåborg sejlklubs hus. Her tændes der op i grillen lørdag kl. 18,- Klubben sørger for kul. mad
og drikke har man selv med. Til kaffen er der stort kagebord, som du selv skal
bidrage til. Hver tilmeldte båd medbringer nemlig en kage - altså kage i et omfang, som mindst svarer til, hvad man totalt selv kan kagespise - Så bliver der
mulighed for at smage lidt forskelligt... Der bliver fællesang, harmonikamusik og
måske dans. Har du selv et instrument, så tag det med! - Søndag morgen er der
fælles morgenbord i klubhuset og til sidst oprydning. Dette weekendtilbud kan fås
for bare 40 kr. per person! Skynd dig med tilmelding til enten Tina på
6251-5000 eller Maria på 6251-2412 - senest onsdag den 25. juni !
NÆSTE FÆLLES GRILL mandag
den 18. august kl. 18,00 !
Der vil efter spisning denne gang
kunne købes kaffe og kage.
Vi vil prøve løbende at arrangere for-

skelligt, herunder fælles spisning i sejlklubben, så husk jævnligt at se på
hjemmesiden eller se efter opslag på
havnen.

”Circe” og ”Nete”

Standerhejsning 2008

Årets standerhejsning fandt sted i dejligt
aprilsvejr med høj himmel og godt humør.
Formanden bød den nye sæson velkommen
med følgende ord:
"Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen her til Rudkøbing sejlklubs standerhejsning. Vi er i dag samlet for at markere en ny
og forhåbentlig god sejlersæson 2008. Sæsonen 2007 bød på en del vejrmæssige overraskelser for sejlerfolket,det var den mest blæsende og regnfulde sommer, som jeg kan
mindes, men forhåbentlig bliver det bedre i
år, det kan næsten kun blive bedre. Men som
sommeren gik, viste det sig at sejlerne ikke
sådan lader sig kue af vejret, så Rudkøbingstanderen blev vist i mange både danske og
udenlandske havne alligevel. Her i klubben
havde vi en del arrangementer som vi sommeren igennem afholdt. Vi havde:
- Onsdagssejladserne, der blev gennemført
med kun få aflysninger, der blev sejlet med
7-8 både, så der kan sagtens blive plads til
flere.
- Optimisterne har trænet hele sommeren.
Det kom der ud af, at 6 optimister var til
stævne på Fynshoved, som gik rigtig godt.
- Vi havde et D-Mstævne for piratjoller, som
blev afholdt i regn og rusk men det blev gennemført med højt humør og succes alligevel.
- PKA cuppen måtte vi desværre aflyse på
grund af kulingsvejr, men vi havde forberedt
en god fællesspisning til om aftenen, så det
blev slet ikke så ringe en dag alligevel.
- Åleturen gik til Troense. Vejret var for en
gangs skyld godt, ålene var gode, humøret
var højt så alt i alt en god tur.
Nu medens standeren bliver hejst vil jeg gerne bede jer udbringe et trefoldigt hurra for
Rudkøbing sejlklub og dansk sejlsport!"

Generalforsamling 2008

Hvis den positive og gode stemning, som
prægede generalforsamlingen, også smitter af
på vejret, så har vi noget at se frem til:

Beretning: blev enstemmigt vedtaget og
med akklamation. Den indeholdt også tak
for mange gode indsatser, ikke mindst til
teamet omkring DM for piratjoller.
(Beretning og referat af generalforsamlingen ligger på hjemmeside og i klubhuset)
Regnskab: Flot regnskab med overskud.
Dels på grund af vellykket piratjolle-DM,
men mest på grund af et ekstraordinært
kommunalt tilskud. Kontingentet fastsattes
uændret.
Valg: Bestyrelsen blev genvalgt. Jesper
Juel Jensen tiltrådte som juniorleder. Det
betød valg af ”ekstra” bestyrelsesmedlem.
Valgt blev Michael Olsen. Poul Winther Jensen fratrådte efter eget ønske som suppleant, da han er flyttet til Kolding. Ny suppleant blev Maria Juel Jensen. Juniorafdelingens nye leder og repræsentant i bestyrelsen er Jesper Juel Jensen. Jesper tager over
i juniorafdelingen efter Uffe Mogensen, der
har sagt stop som juniorleder efter mange
års god indsats. Det kvitterede formanden
for med velvalgte ord og en gave, mens
forsamlingen gav ham "en stor hånd".
Æresmedlem Bent Jensen havde en mild
kritik af lokaleforholdene i klubben, inspireret som han var af englændernes besøg
sidste sommer. De var meget tilfredse med
opholdet, men savnede en bar og nogle
gode, bløde stole i klubhuset. Det samme
gjorde Bent. Minsandten om der ikke om
aftenen ved festen pludselig
stod 2 lænestole
i forgangen!
Spontant doneret af forstående
medlemmer fra
byens østre port.
– Bent afprøvede
straks den ene,
som tydeligvis
faldt i hans
smag:

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
ons 18.06.

kl. 19,00

Sidste aftenkapsejlads før ferien

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

lør-søn 28.-29. juni: FÆLLESTUR TIL FÅBORG! se forsiden
ons 13.08. kl. 19,00
man 18.08. kl. 18,00
ons 17.09. kl. 19,00
lør 20.09. kl. 10,00
lør-søn 20.-21.09.

Første aftenkapsejlads efter ferien
Fælles Grill ved klubhuset
Sæsonens sidste aftenkapsejlads
Starten går til PKA-Cup
Brugtbådsmarked

Evt. fællesture vil blive udbudt med kort varsel ved opslag, på Email og på hjemmesiden. Kig altid efter nye opslag på havnen!

KURSER
Efterårets og vinterens kurser udbydes senere, men der bliver forventeligt både Duelighedskursus, Yachtskipper og radiokursus.

HAVNEPLADSEN
RUDKØBING
Tlf. 62 51 34 04

mobil: 40 16 07 16

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

Kontakt til Rudkøbing Sejlklub
Formand:
Keld Pedersen, tlf. 6251 2647 bellevue49@mail.dk
Næstformand: Peter Hansen, tlf. 6254 1724 kphansen@privat.dk
Kasserer:
Karen Dirksen, tlf. 6250 1663
stengade@mail.tele.dk
Sekretær:
Per Munch tlf. 6251 2667
jpmunch@mail.tele.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lone Nielsen tlf. 6251 3962
mosevaenget@sport.dk
Vakant
Juniorafd.:
Jesper Juel Jensen tlf. 2335 3808 mjjuel@privat.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 Rudskallen
Ansvarshavende redaktør og layout: Jørn Ole Jensen, tlf.: 6251 2247
og 2332 6378. E-mail: joj@loerring.dk
Rudskallen udkommer i marts, maj/juni, aug/sept. og oktober måned.
Deadline den 01/ 03 - 20/05 - 20/08 - 20/09.
Følg i mellemtiden med på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk,
her kan du selv give dit bidrag, enten ved at kontakte redaktøren eller du
kan skrive direkte i medlemsbloggen.
- Kodeordet til medlemsbloggen er ”sejler”

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

