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.

No.92

Regelsættet er opsat i klubhuset og kan ses på hjemmesiden under "Klubben".

FÆLLES BÅD-ISÆTNING 2011

KELD ÅRETS ILDSJÆL 2010 !

finder som bekendt sted søndag den 3. april
og mandag den 11. april. Tilmeldingsfristen
har været meldt ud som den 25. februar,
men formanden har forlænget fristen. Sidste
chance for at melde sig til er lørdag den 27.
marts! - Fælles isætning er nok en billig
måde at komme i vandet på, men det er
også fælles arbejde. Det er altså ikke noget
man bare kan nøjes med at afsætte en times tid til! Man må hjælpe hinanden, så
kører det. De nærmere retningslinjer for
fællesoptagningen er tidligere sendt ud til
Email-listen og kan også læses på hjemmesiden.

Søndag den 30. januar 2011 blev Keld - vores formand - på rådhuset under overværelse
af et halvt hundrede personer fra øens klubber udnævnt til og fik overrakt kommunens
pris som "Årets Ildsjæl 2010".
Lone Nielsen havde indstillet ham og Keld
selv anede ikke det mindste om det, da Lone
på et bestyrelsesmøde lige syntes, at vi burde møde op rådhuset den søndag for at bakke op om arrangementet og for at se, hvem
der fik prisen i år.
Kommunens udvalg havde bl.a. noteret sig
stikord fra indstillingen som: aktiv, lydhør, god
kammerat, hjælpsom, klubhjerte og foregangsmand.
Ud over titlen som Årets Ildsjæl 2010, pæne
ord og en stor buket blomster modtog Keld en
check på 10.000,00 kr.
Vi har i klubben i mange år haft stor glæde af
Kelds arbejdskraft. Keld leder og går foran,
og det langt ud over den forventelige formandsindsats: Han gør det bare. Som en
selvfølge. Om det er retablering af juniorarbejdet eller aftaler der skal indgås med havnens personale, båd-isætning der skal tilrettelægges, klubhusarbejder, der skal udføres,
drikkevarer der skal hentes til en af vore fester eller grønsager, der skal snittes til suppegilde. Altid lyder det fra Keld: ”Ja det gør jeg
så”. Sidst da vi søgte en formand, lød det på
samme måde. Forhåbentlig gør han det også
fordi han kan li’ det, for så kan vi håbe på at
kunne beholde Keld som formand mange år
endnu. Stort til lykke Keld med den flotte pris!

VELLYKKET SUPPEGILDE
Et stærkt suppehold med Erling som chefkok
og Keld og Per som engagerede medhjælpere havde tryllet gode råvarer om til suppe og
peberrodskød, da omkring 40 forventningsfulde medlemmer lørdag den 26. februar
satte sig til bords i klubhuset. Her var både
velsmag og vitaminer i massevis! Fastelavn
blev også fejret ved samme lejlighed med
tøndeslagning som sidste år. Det var igen
Per og Jytte som arrangerede denne del og
gav lov til kølleslag på tønden, hvis man først
havde slået en sekser med en terning, der
gik på omgang. - Helt imod forventning var
det pigerne, der først fik både hul på tønden
og også katten slået ned. Det fik Leif til at
tage sig sammen: Med ét eneste tordnende
slag pulveriserede han både tønde og kat!
Leif blev kattekonge og dronning blev Lena.

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54
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STANDERHEJS&OGGENERALFORSAMLING
GENERALFORSAMLING
STANDERHEJSNING
2011
INDKALDELSE

STANDERHEJSNING

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling lørdag den 9. april 2011 kl.
14,15 med følgende:

Klubben åbner den nye sæson med standerhejsning lørdag den 9. april kl. 14,00.
Her skal formanden bistået af forventningsfulde medlemmer nok sørge for at få
standeren helt i top oven på den kolde
vinters trængsler!

DAGSORDEN
1: Valg af dirigent
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. (genopstiller)
Tre bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Karen Dirksen (genopstiller)
Peter Hansen (genopstiller)
Anne-Jette Nielsen (genopstiller)
Bestyrelsessupleanter: På valg er:
Erik Busch
Vakant for 1 år
Revisor: På valg er: Jens Højte
6: Forslag fra medlemmer
7: Eventuelt

STANDERHEJSNINGSFEST
Efter generalforsamlingen er der naturligvis Standerhejsningsfest: kl. 19,Hvad menuen bliver, vides ikke endnu,
men den bliver god, så reserver aftenen!
NB: Husk tilmelding til formanden
senest lørdag den 2. april!

@

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? Send den til Lone
på: rudkoebingsejlklub@gmail.com
og følg med på klubbens hjemmeside:
http://www.rudkoebingsejlklub.dk

AFTENKAPSEJLADS 2011!

KLUBHUSUDLEJNINGEN

Sidste års nye formand Michael Koll havde flere nye ideer på bedding. Ideer som
blev afprøvet, og som nu skal evalueres
med henblik på den nye sæson 2011. Michael har desværre her i vinter trukket
sig fra kapsejladsudvalget på grund af
manglende tid. Desuden har Jørn Ole
ønsket at trække sig fra selve udvalgsarbejdet, men vil dog godt bistå med programmer og udregninger, forudsat det
kører nogenlunde på samme måde som
tidligere. Morten Henriksen og Flemming Hansen har sagt ja til at træde ind
i udvalget, som holder sit første møde
den 30. marts: Der bliver meget at tage
stilling til: Skal man sejle som sidste år?
Skal man helt eller delvist køre efter de
nye DH2011 sømiletider, der også kræver nye DH opmålinger af båd og sejl?
Vil vi ligesom Thurø afvikle vore aftenkapsejladser efter egne LYS-tal? Det er
også et spørgsmål, der kunne rejses.
Spændende bliver det, hvad det nye udvalg vælger at spille ud med..
Aftenkapsejlads i Rudkøbing Sejlklub
har altid været en god blanding af kappestrid på banerne og hyggeligt samvær
i klubhuset. Det håber jeg bestemt vil
fortsætte. Alene vore manglende muligheder for at udlægge korrekte baner gør
det i mine øjne ret absurd at bruge mange kræfter på at ”optimere en beregnet
retfærdighed” på vandet...
Red.

kører rigtig godt. Flere og flere har benyttet sig af muligheden for at kunne
leje deres eget klubhuset i vintersæsonen, og der har ikke på noget tidspunkt været brug for at tilbageholde
noget af det opkrævede depositum. Da
modtagelse og returnering af depositum samtidig blot gav bøvl til kassereren, har bestyrelsen besluttet af frafalde kravet om indbetaling af depositum
i forbindelse med leje af klubhus.

Strømtabel sæson 2011

for Rudkøbingløbet kommer igen i år på
hjemmesiden. Tabellen er god at have
ved kortbordet.
Red.

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
søn.
lør.
lør.
lør.
man.

03.04.
09.04.
09.04.
09.04.
11.04.

kl. 14,00
kl. 14,15
kl. 19,00

Båd-Isætning for tilmeldte
Standerhejsning
Generalforsamling i klubhuset
Standerhejsningsfest.
Båd-Isætning for tilmeldte

Kapsejladskalender er ikke klar endnu. Den kommer i næste
nummer, og vil naturligvis også blive lagt på hjemmesiden!

JUNIORAFDELINGEN AKTIV IGEN
Juniorarbejdet gik i stå for at par år
siden på beklageligste vis, men sidste
år lykkedes det heldigvis at få børn ud
at sejle i vore joller igen. Det kræver
engagerede og aktive ledere, der samtidig meget gerne må være forældre.
Vi håber at finde flere, så vi kan få et
egentligt forældreudvalg på benene.
Kenneth Nielsen er den ny juniorleder,
og Mikael Jensen arbejder også for sagen. Sidste efterår sluttede efterårssæsonen med 12 unge sejlere i jollerne, og vi har fået et godt samarbejde
med Kassebølle Friskole: Vi har joller
og de har kajakker. De kan låne vore
joller i skoletiden, og vi kan låne deres
kajakker. Vore joller trænger kraftigt til
renovering. Fem joller bringer Knud
Mogensen igen i sødygtig stand, men
finishen skal vi så selv klare. Ny beslag
er indkøbt. Elleve gode joller skulle vi
gerne kunne præsentere børnene for
når sæsonen begynder. Den ugentlige
træningsaften bliver nok mandag.

Tur-arrangementer og grillaftener arrangeres efter vejr og behov
og annonceres på hjemmesiden, ved E-mailrundsendelse og
ved opslag på havnen!!

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
Anne-Jette Nielsen, tlf.62572494 annielsen@mail.dk
Juniorafd.:
Kenneth Nielsen, 62514061
janca@privat.dk
Tilforordnede: Bestyrelsessuppleanter og redaktør.
Undervisere: Eigil Olsen tlf. 6250 1071 og 2324 2471
Jean Hansen tlf. 6257 2982 og 2087 6394
Klubbens mailliste føres af Lone: rudkoebingsejlklub@gmail.com

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 lejlighedsvis oktober måned.
Følg med i klubben på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk,
Her kan du selv give dit bidrag ved at kontakte redaktøren.
Indlæg fra medlemmer er alt for sjældne og derfor 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

RUDKØBING

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

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

