Nu kan du leje dit klubhus: Bestyrelsen vedtog i november 2007 et regel-

sæt 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".

NYHEDSBREV NO. 88
NYHEDSBREV NO. 88

Aktuelt er klubhuset udlejet den 14.-15. marts 2009

INGEN JUNIORER PÅ VANDET ?
Juniorarbejdet er presset i bund i flere
klubber på grund af for få ledere med
for lidt tid. Således også i Rudkøbing,
hvor juniorafdelingen reelt gik helt død
i sommer, og her i vinterhalvåret har
der heller ikke været junioraktiviteter.
Juniorafdelingen er ifølge vedtægterne
helt afhængig af en aktiv og engageret
leder. Han/hun benævnes juniorformand og godkendes/udnævnes af bestyrelsen, hvorefter vedkommende er
fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.
Men hvordan vedkommende varetager
juniorarbejdet, hvilke aktiviteter der
forventes, hvordan forældrene inddrages osv., det står der meget lidt konkret om i vedtægterne. Det er ikke et
problem i de år, hvor vi har fundet en
aktiv, ansvarlig og engageret person,
men så heldige er vi ikke altid. Lige nu
står klubben uden juniorleder, og vi
har derfor følgende store problem:

Hvem kan og vil påtage sig
at genrejse juniorarbejdet
i Rudkøbing sejlklub?
Gid svaret foreligger senest på generalforsamlingen den 4. april.

HVAD MED KLUB OG KLUBLIV ?
Ja, der er meget, der skal gøres for at
en klub kan fungere. Det meste er
sjovt at være med til, men der er også
en del rutinearbejde, som bare skal
gøres og som er træls, hvis få står alene med det. Alle ved, at hvis det ikke
bliver gjort, forfalder klubhus, inventar,
joller og grej. Vi både håber og tror, at
mange godt vil være med til at tage et
nap med, når det behøves. Derfor har
vi vedlagt et skema: ”Din sejlklub
har brug for dig”. Det bedes I klippe
ud, udfylde og sende retur til formanden. Bemærk, at man ved at krydse af
ikke har bundet sig til at gøre noget
bestemt på en bestemt dato, men man
har gjort opmærksom på, at der er
nogle opgaver, man godt vil være med
til at løse, hvis man i øvrigt kan på det
ønskede tidspunkt.
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STANDERHEJSNING
GENERALFORSAMLING
STANDERHEJS OGog
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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
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2: Bestyrelsens beretning til debat
og godkendelse.
3: Revideret årsregnskab til debat
og godkendelse.
4: Fastsættelse af kontingent.
5: Valg:
Formand: på valg er:
Keld Pedersen. (modtager genvalg)

STANDERHEJSNING

SPISNING OM AFTENEN
Efter generalforsamlingen skal vi lige
hjem og klæde om for at gøre os klar
til aftenens standerhejsningsfest:
Klubben tilbyder en lækker 2-retters
menu til kun kr. 100 inkl. kaffe!
NB: Husk tilmelding til formanden
senest søndag den 29. marts!

Tre bestyrelsesmedlemmer: På valg er:
Karen Dirksen (kasserer)
Peter Hansen (næstformand)

SVENDBORG CLASSIC REGATTA
har lånt vores klubhus den 30. marts
om aftenen til deres generalforsamling.
Det hænger bl.a. sammen med at Rudkøbingbåden Bianca 27 og dens forgænger Peti bliver tildelt særlig opmærksomhed i årets regatta.

Bestyrelsessupleanter: På valg er:

NY TERRASSEDØR OG NYE VINDUER?
Jo, - nu varer det ikke så længe. Beslutningen er taget og forarbejdet er gjort.

6: Forslag fra medlemmerne

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

MARTS 2009

Michael Olsen
(alle modtager genvalg)
Erik Busch (modtager genvalg)
Vakant for 1 år
Revisor: På valg er:
Jens Højte
7: Eventuelt

Er du tilmeldt klubbens
E-mail-service?

Gå ikke glip af vore arrangementer i klubben. Nogle arrangementer
planlægges med kort varsel. Derfor sender vi jævnlig nyhedsmail rundt til de
medlemmer, der har E-mailadresse og
som ønsker at holde sig opdateret med,
hvad der foregår i og omkring sejlklubben. Har vi din E-mailadresse? Ellers
send en mail til joj@loerring.dk - og følg
med på klubbens hjemmeside:
http://www.rudkoebingsejlklub.dk

”HAVNEUDVALGSMØDE”
Den 2. februar i år lykkedes det endelig:
Havnens brugere fik et møde i stand
med kommunen, hvor kommunen mødte
op med en bemanding der kunne og ville
mere end referere tidligere trufne beslutninger. Med borgmester og udvalgsformand til stede, var kommunen indstillet på både at lytte, forhandle og indgå
aftaler ud fra en dagsorden samt bekræfte forhandlinger og aftaler i et referat. Det blev derfor et godt møde og væsentlige punkter for sejlerne skal omtales her:
Mødereferatet i sin helhed vil kunne læses i klubhuset.
På forespørgsel fra borgmesteren om en
prioritering af ønsker og behov. blev "El
på broerne" og "Parkeringspladser nok"
fremhævet. Det skal her bemærkes at
det på mødet blev slået fast, at de nuværende vinteropbevaringspladser for
både på land bevares til disse formål!
El-situationen på broerne – bortset fra
bro G – er meget dårlig. Der er for få
stik og for ringe kapacitet. Det går ud
over både fastliggere og gæster.
Parkeringspladser er der for få af på
havnen. Hvor besynderligt det end kan
forekomme, så er det et faktum, at beboerforeningen ejer næsten alle parkeringspladser på arealerne rundt om Skudehavnen. Sejlklubben, ja selv Havnekontoret har ingen! Beboerforeningen er
dog ikke stejle over for os. I det daglige
må vi kunne finde ud af det, men vi kan
naturligvis ikke bruge deres pladser til

langtidsparkering. Kommunen skal i
gang med at etablere parkeringspladser på vinteropbevaringspladsområdet.
Havnen er begyndt på en retablering af
stenmolen ved bro G. Kommunen er
opmærksom på, at der ikke fra i år og
fremefter skal opkræves "bro-G tillæg".
Mødet sluttede med en udtalelse fra
borgmesteren om, at det var en god
idé med afholdelse af et sådant møde
med havnens brugere og opfordrede til
et årligt møde fremover, - hvilket vi
naturligvis hilser med tilfredshed.

DANSK SØREDNINGSSELSKAB
Dansk Søredningsselskab DSRS har til
formål at assistere fritidssejlere, der
har behov for hjælp i ikke livstruende
situationer på søen. Det kan typisk
dreje sig om grundstødninger, motorstop, havareret rig og lignende. Dansk
Søredningsselskab kan assistere det
offentlige redningssystem (Søværnets
Operative Kommando - SOK) når der
er behov for det - men i givet fald foregår det altid på SOK's initiativ - og under SOK's kommando.
I Danmark er organisationen endnu i
en opstartsfase. I fynsområdet er der i
øjeblikket etableret lokalafdeling i Kerteminde og for Det sydfynske Øhav
kunne Rudkøbing Havn være en udmærket base. DSRS inviterer interesserede til informationsmøde i
Rudkøbing Sejlklub tirsdag den 17.
marts kl. 19,00.
Se mere på siden http://www.dsrs.net
Langelands
Marineforretning

RUDKØBING

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

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
lør 04.04. kl. 14,00
Standerhejsning
lør 04.04. kl. 14,15 ca. Generalforsamling
lør 04.04. kl. 19,00
Spisning
fre. 10.04. kl.
Fælles isætning af både
fre. 17.04. kl.
Fælles isætning af både
ons. 29.04. kl. 19,00
Orienteringsmøde, aftenkapsejlads.
ons. 06.05. kl. 19,00
Første onsdagsaftenkapsejlads:
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 til Thurø
ons. 02.09. kl. 19,00
Sidste 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.
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 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, enten ved at kontakte redaktøren eller du
kan skrive direkte i medlemsbloggen. (kodeord: sejler)

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

