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".

GIV DIN KLUB NOGET AF DIN TID!
I en sejlklub er der året rundt konkrete opgaver, der skal løses:
Klubhuset, jolleskuret og klubbens joller og grej skal vedligeholdes.
Inventaret, herunder køkkeninventaret
skal holdes i orden og suppleres.
Sejladser, fester og sammenkomster
skal planlægges og afvikles.
Der er ungdomsarbejdet i juniorafdelingen: optimistsejladser, stævner
og kurser. –
Klubblad skal skrives og udsendes.
Hjemmeside redigeres.
Ved hver generalforsamling spørges
der efter medlemmer, som vil tage en
tørn med disse opgaver, men i de senere år har svaret fra medlemmerne
stort set været tavshed. Sidste år på
konstituerende møde undlod bestyrelsen at nedsætte både turudvalg, husudvalg, festudvalg og bladudvalg, da
der kun var bestyrelsesmedlemmer at
vælge imellem, og i de øvrige udvalg
er bestyrelsesmedlemmer også stærkt
repræsenteret.
Det kan ikke fortsætte således!
Hvis få skal lave det hele, går arbejdsglæden død hos disse få, og man kører
træt. Hvis vi når dertil at ingen vil lave

noget, sygner klubben hen. Derfor
denne opfordring til medlemmerne:
Se på klubbens opgaver og find frem til
det område, hvor du vil give et nap
med i den kommende sæson.
Giv gerne formanden besked herom
inden generalforsamlingen.

Klubbens nuværende Udvalg:
Juniorafdeling: Jesper Juel Jensen,
Keld Larsen, Hans Chr. Mogensen, Keld
Larsen.
Husudvalg: Bestyrelsen
Festudvalg; Bestyrelsen
Turudvalg: Bestyrelsen
Bladudvalg: Bestyrelsen og Jørn Ole
Jensen
Kapsejladsudvalg: Keld Pedersen,
Jørn Ole Jensen, Matz Larsen, Michael
Olsen
Vedligeholdelsesudvalg: Per Munch,
Erik Dirksen, Bent Jensen, Claus Petersen, Erik Busch, Poul W. Jensen

HOVEDRENGØRING

Ja, klubhuset trænger til en forårsrengøring inden sæsonstart. Vi tager
fat med kost, klud og spand mandag
den 7. april kl. 19,00. - Ring eller
skriv til Keld, hvis du vil give en hånd
med.

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

NYHEDSBREV NO. 85
NYHEDSBREV NO. 85
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MARTS 2 0 0 8

STANDERHEJSNING og GENERALFORSAMLING

SEJLERsæsonen 2008 starter lørdag den 12. april med det kendte program:
Standerhejsning kl. 14, en øl i klubhuset og generalforsamling kl. 14,15. Om aftenen ses vi igen til standerhejsningsfest kl. 19,00. – Menuen er ikke helt klar
endnu, men den skal nok blive god, og priserne for såvel menu som drikkevarer
er som sædvanlig usandsynlig lave. Tilmelding til formanden på telefon eller mail
senest lørdag den 5. april.
Angående generalforsamlingen bekendtgøres at: Bestyrelsen indkalder hermed til
ordinær generalforsamling i Rudkøbing
Sejlklub lørdag den 12. april kl. 14,15 i
klubhuset med følgende:

DAGSORDEN
1.) Valg af dirigent
2.) Bestyrelsens beretning til debat og
godkendelse
3.) Årsregnskab med revisionsberetning
til debat og godkendelse
4.) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslår uændret kontingent
5.) Valg:
Formand: på valg er Keld Pedersen.
Tre bestyrelsesmedlemmer:
på valg er Per Munch.
på valg er Lone Nielsen.
vakant - for 1 år
Bestyrelsessupleant:
på valg er Poul W. Jensen. Modtager ikke genvalg
Revisor:
på valg er Jytte Munch
6.) Forslag fra medlemmerne
7.) Eventuelt

MED ASRA TIL CARIBIEN
Klubhuset var stopfyldt, da Regnar den 5.
marts stillede sig op ved lærredet, viste
billeder, og suppleret af Anette fortalte om
deres store tur til Caribien fra juli 2006 til
juli 2007. Om deres store oplevelser, held
og uheld, glæder og sorger, hvor det positive heldigvis klart havde været dominerende. Strabadserne, især på hjemturen,
havde dog været så store, at Regnar ikke
ville gøre turen en gang til. For tilhørerne
var det også en oplevelse alene at høre en
sejlerkammerat fortælle om, hvad det vil
sige, og hvad det kan betyde at leve sin
sejlerdrøm helt ud. Den mest dramatiske
begivenhed var, da et topvant sprang i
hårdt vej ud for Azorerne, og masten gik
overbord. Motoren ville ikke i gang, og
masten måtte kappes. Billederne fra
ASRA’s tur til Caribien kan ses på nettet.
Adressen er: http://
picasaweb.google.com/asraicaribien.
Regnars bror Holger har også billeder fra
deres tur med ASRA i Caribien på: http://
picasaweb.google.com/holger.koefoed

Nyt fra Rudkøbing Havn.

Havnekontoret har ikke ligget i dvale i vinter,
men har arbejdet med forberedelser til den
nye sæson. Her er de væsentligste initiativer:
Brændstofsalg:
Havnen har sammen med Hydro-Texaco opsat nye standere ved lystbådehavnen til benzin og diesel, der kan tage sedler i Euro og
Dkr. samt Dankort, Visa- og Masterkort. Prisen bliver dagspris + 20 øre/liter. Dieseltanken er ikke nedgravet, så risikoen for vand i
dieselen må siges at være minimal.
Elektronisk havnefoged:
En sådan anordning bliver også opsat. Systemet kendes fra flere havne, f.eks. Kerteminde. Man betaler sin gæsteplads og får sin
kvittering til at klistre på båden i en automat,
der også tager mod sedler og kort. Om morgenen går havnens folk en runde og ser efter,
om folk har betalt. Systemet skulle frigøre
mandtimer til service. Der stiles efter faste
annoncerede åbningstider på kontoret ved
lystbådehavnen.
Strøm på broerne:
Målet er, at havnen forsynes med godkendte
strømstandere i tilstrækkeligt antal på alle
broer og af samme art som de, der er sat op
på bro G. Det vil efterhånden blive med brugerbetaling pr. KiloWatt. I år kan det forventes, at der sættes standere op ved Neptunkajen og på bro E, der også vil blive forlænget
med 10 pladser.
Nye rød/grønne nummerskilte.
I år opsættes nye skilte, der er lettere at se
for både, der leder efter grønne pladser og
også for folk på broerne. Skiltene er lavet i
pulverlakeret rustfrit stål. Når man sejler fra
sin plads og vil overnatte ude, klapper man
blot skiltet op på brohammeren og skriver
forventet hjemkomsttid på skiltet med den
tuschpen, som havnen udleverer. Skriften er
vandfast, men kan let fjernes med sprit.

Sikker havn.
Det er havnens plan at leve op til de målsætninger, der ligger i projekt "Sikker
havn". Læs mere herom på FLID's hjemmeside (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark). Der bliver opsat redningsposter med
stiger, redningskranse og bådshager og på
centrale steder brandslukkere og muligvis
også hjertestarter.
Havnetaksterne stiger ca. 3%. Bro Gtillægget indekseres ikke, og vi husker nok,
at det i år er sidste gang vi efter aftalen
med kommunen skal betale dette tillæg til
pladslejen. Det udgør i år 17,3% af den
normale pladsleje.
Strynø havn.
Ja hvad med Strynø? Noget vil der ske, men
hvornår, hvordan og hvor hurtigt? - Vi må
nok vente og se. 35 pladser skulle det blive
til. Hvad angår "interkommunal sejlads" kan
vi med tilfredshed notere os, at ordningen
med at både hjemmehørende i Rudkøbing
og Strynø kan ligge gratis hos hinanden
uden for højsæsonen bibeholdes. Derimod
inddrages hverken Ristinge eller Bagenkop
havn desværre i denne glimrende ordning.
Helhedsplan for havnen?
Her hører vi kun det samme, som vi hørte
fra kommunen i 2001, 2004 og 2007: Der
arbejdes på sagen!? Vi prøver at komme i
forhandling med kommunen og vil vi som
udgangspunkt sige, at man ikke må lade sig
friste af stærkt stigende priser på havnejord
til at sælge jord og bygninger til boligformål! Det har man gjort flere steder og dermed smadret havnemiljøet. I flere byer er
det kommet så vidt, at beboere i husene
ved havnekanten forlanger bådene ud af
havnen fordi vindens musik i rig og kablers
klapren sammesteds ødelægger beboernes
nattesøvn! - En havn uden plads til både og
havneaktiviteter på land er en ødelagt havn
uden miljø, en død havn!

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
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Standerhejsning
Generalforsamling
Standerhejsningsfest
Orienteringsmøde, aftenkapsejlads
Første aftenkapsejlads,
skippermøde 18,15!
Sejlerdag - Åbent hus og sejlads
Sidste aftenkapsejlads før ferien
Første aftenkapsejlads efter ferien
Sæsonens sidste aftenkapsejlads
Starten går til PKA-Cup
Brugtbådsmarked

Evt. fællesture vil blive udbudt med kort varsel ved opslag, på Email og på hjemmesiden.

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

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

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

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

Rudskallen udkommer i marts, maj/juni, aug/sept. og oktober måned.
Deadline den 01/ 03 - 20/05 - 20/08 - 20/09.

NEPTUN

Følg i mellemtiden med på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk,
her kan du selv give dit bidrag !

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

