I vinterhalvåret 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. Prisen: 1500 kr. pr. døgn og 1500 kr. i depositum.
Regelsættet er opsat i klubhuset og kan ses på hjemmesiden under "Klubben".
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RUDKØBING HAVN

bliver ikke tilført millioner, snarere er
vi og havnens få medarbejdere vant
til, at budgettets midler til havnen i
årets løb delvis finder anvendelse andre steder i det kommunale område.
Alligevel er der sket nyt på havnen:
Bro G's molehoved er nødtørftigt forsynet med flere sten, så bølgegangen i
gl. lystbådehavn ved stærk pålandsvind er dæmpet. Bro B forlænges med
10 pladser. Bro E etableres med 15
pladser, især store gæstepladser. Ind
imellem ser det dog ud til, at det svære materiel er væk, så folkene står
tilbage med de bare næver, men så
galt står det forhåbentlig ikke til.? Der
ligger stadig mange store sten ubrugte
på havnen. De kunne gøre god fyldest
som forlængelse af dækmole og forhøjelse af eksisterende moler.

DANSK SØREDNINGSSELSKAB, DSRS

har oprettet lokal afdeling i Rudkøbing
dækkende det sydfynske område, og
på nogle lokale både kan man se en
hvid vimpel med rødt malteserkors
som tegn på, at denne båd er tilmeldt
og bidrager økonomisk til DSRS. Lokalafdelingen er dog endnu ikke operationsklar. Når den bliver det, vil den
få et lokale ved siden af havnekontoret

under klubhuset. Indtil da holdes møderne i klubhuset.
DSRS lægger vægt på, at man ikke er
en "konkurrent" til SOK, men et supplement. Efter aftale med Dansk Sejlunion er det defineret, at kerneydelsen
for DSRS er at yde assistance til alle
fritidssejlere i ikke livstruende situationer. Man yder assistance til fritidssejlere ved f.eks. grundstødning, motorstop, righavarier eller lignende og
hjælper myndigheder i nødsituationer,
når det ønskes. Ideen er, at en gruppe
frivillige med forskellig baggrund, men
med minimum speedbåds- og VHFcertifikat samt førstehjælpskursus stiller sig til rådighed i en vagtordning.
Hjælp kan så tilkaldes telefonisk. Jo
flere sejlere, der tilmelder sig, jo bedre
dækning vil vi få… Se mere på selskabets hjemmeside: www.dsrs.dk

GRILL-AFTENER PÅ HAVNEN

Sæsonens første grillaften foran klubhuset tirsdag den 26. maj blev en stor
succes med små 50 deltagere, en masse røg ved grill og i snakken over bordene. En rask byge kunne ikke køle
den gode stemning som fortsatte i
klubhuset over kaffen og Tinas gode
kage.
Næste grillaften foran klubhuset afhol-
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STANDERHEJSNING og GENERALFORSAMLING
HAVNEÅBNING PÅ STRYNØ
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match-race i folkebåde. Vi har lånt
gratis i det nye bassin nævnte tre dafolkebåde af efterskolen og en af voge og både lørdag og søndag er spækre ivrige kapsejlere, Birger Lyhne fra
ket med aktiviteter. Det forventes at
efterskolen, er arrangør og dommer i
alle både lørdag ved revillien kl. 9.00
dysterne. Kl. 18 tændes op for grilfører signalflag over top samt hæklen ved havnen, og her kan vi tilbeflag. Den officielle åbning foregår lørrede hvor medbragte mad. Derefter
dag kl. 15. Læs indbydelse og prokaffe og kagebord – hver båd har
gram på sejlklubbens hjemmeside.
kaffen samt en kage med. Søndag
Indvielsen ligger desværre på et tidser der fælles morgenbord kl. 9,00
punkt, hvor en del af os vil være på
hvorefter vi rydder op og sejler
vandet på andre bredde- og længdehjemad. Pris 50 kr. pr. person. Tilgrader end lige 54°54'12'' N og 10°
melding helst inden 5. juni til enten
37'44'' Ø. Alligevel håber vi, at manTina Olsen, 6251-5000 eller Annege har mulighed for at være med til at
Jette Nielsen 6251-2494
festligholde denne store og glade begivenhed for strynboer, langelændere
og alle sejlere i det sydfynske.

AFTENKAPSEJLADSERNE

er kommet godt i gang med 13 tilmeldte både. Følg med på hjemmesiden. Hvis du vil give en nap med enten som hjælper ved start eller måltagning, som kaffebrygger eller borddækker, eller hvis du vil med ud at
sejle, så kom ned i klubhuset onsdag
aften omkring kl. 18.00.

NÆSTE FÆLLESTUR 29. - 30. 08.

Turudvalget arbejder med at tilrettelægge en ekstra fællestur i slutningen
af august. Følg med på hjemmesiden
eller på opslag på havnen.

ET HAVNEUDVALG

får vi nok ikke, men et kontaktforum
mellem havnens brugere og kommunen
har vi efterhånden. Forhåbentlig udvikler
det sig til noget der minder om et havneudvalg, altså et forum for drøftelser
og beslutninger med dagsorden og referater som kan bæres videre i kommunens organer og vore foreninger. Klubberne er positive, borgmesteren var positiv, så en egentlig formalisering så vi
gerne! Det er vigtigt for udviklingen af
vores havn at vi kan komme til at arbejde bedre sammen og det kræver nogle
gode og accepterede rammer.

FÆLLES BÅDOPTAGNING I OKTOBER

Der var generel tilfredshed med den fælles bådudsætning i april, og klubben arrangerer derfor også fælles bådoptagning til efteråret. Det bliver lørdag den
10. og fredag den 16. oktober. Prisen er
sat til kr. 400 pr. båd, som dækker optagning og nedsætning i vogn eller stillads på havnens område. Skal båden
transporteres uden for havnens område
beregnes et tillæg til prisen. Henvend
dig til formanden, så snart du ved, hvilken dato, der passer dig bedst. Det forventes som sidst, at alt hvad der kan og
skal klargøres er klargjort, når vognmanden sænker stropperne ned om båden, ligesom det forventes, at man hjælper hinanden.

STRØMTABELLEN 2009

for Rudkøbing Løb har du sikkert for
længst set på hjemmesiden, hvor den
ligger lige til at skrive ud.

STANDERHEJSNINGEN

Jo, standeren kom op, men ikke uden
vanskeligheder, da det viste sig, at
stagen var pilrådden og kun holdt sammen af maling. Ingen tog dog dårligt
varsel heraf, den efterfølgende generalforsamling forløb fint og standeren
sidder nu i toppen af flagmasten fastgjort til ny stage.

GENERALFORSAMLINGEN

i april holdt sig til standarddagsordenen. Beretning og regnskab blev godkendt. Kontingent uændret. Alle valg
var genvalg og det vakante mandat
som bestyrelsessuppleant for 1 år gik
til Anne-Jette Nielsen, der gør en stor
indsats ved afvikling af aftenkapsejladserne. Juniorafdelingen kører desværre
på pumperne, og det er ikke lykkedes
endnu at finde nogen, der vil påtage
sig funktionen som juniorleder.

NYE VINDUER OG ALTANDØR

Til efteråret skulle det være slut med
utætte vinduer, og vinduer, der ikke
kan åbnes i sejlklubben. Den i flere
omgange lappede altandør fornys også. Bestyrelsen har sammen med Poul
Tom set på mulighederne, og valget er
faldet på træ-alu fra STM med energirigtige termoruder. Ud over, at det
nye skal anskaffes og isættes, skal det
også betales. Vi har sendt ansøgninger
om støtte ud og har begrundet håb om
positiv behandling. Vores klublokale
bruges og slides jo hele sommersæsonen også af havnens gæster!
Langelands
Marineforretning

RUDKØBING

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

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
onsdage
kl. 19,00
Onsdagsaftenkapsejladser
tir. 26.05.
Fælles grillaften ved klubhuset
weekend 13.-14. juni
Fællestur til Bagenkop
ons. 17.06. kl. 19,00
Sidste onsdagskapsejl. før ferien
tor. 25.06.
Fælles grillaften ved klubhuset
ons. 12.08. kl. 19,00
Første onsdagskapsejl. efter ferien.
tir. 25.08.
Fælles grillaften ved klubhuset
weekend 29.-30. august
Fællestur, måske til Thurø
ons. 02.09. kl. 19,00
Sidste planlagte onsdagskapsejlads
weekend 19.-20. september Hovedkapsejlads og bådmarked
weekend 26.-27. september Åletur
lør. 31.10. kl. 14,00
Standerstrygning med efterfølgende
præmieoverrækkelse og spisning

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

Kvalitetsreparationer i glasfiber.
Aptering. Montering af motor og
instrumenter.
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
Michael Olsen tlf. 6251 5000
ringvejen@webspeed.dk
Juniorafd.:
Vakant
Tilforordnede: Bestyrelsessuppleanter og redaktør.
Undervisere: Eigil Olsen tlf. 6250 1071 og 2324 2471
Jean Hansen tlf. 6257 2982 og 2087 6394
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 og oktober måned.
Deadline den 01/ 03 - 15/05 - 20/09.
Følg med i klubben på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk,
Her kan du selv give dit bidrag ved at kontakte redaktøren. Indlæg er
meget velkomne!

v. Knud Mogensen
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
Vinteropbevaring
Rig- og elarbejde
Skibselektronik

Din lokale
udstyrsbutik

Reparation og renovering af træ– og glasfiberbåde
Havnepladsen 20 · 5900 Rudkøbing www.biancayacht.dk

