I vinterhalvåret kan du leje dit klubhus: Bestyrelsen har i maj 2011

korrigeret regelsættet for medlemmers lån af klubhuset til private arrangementer
i vinterhalvåret. Udlånsperioden er udvidet tiil at gælde fra 1 uge efter Standerstrygning til 1 uge før standerhejsning. Prisen: 1500 kr. pr. døgn.
Regelsættet er opsat i klubhuset og kan ses på hjemmesiden under "Klubben".

KLUBUDVALG

Som i enhver klub, hvor klubbens aktiviteter organiseres og udføres af frivillige,
kan klubben kun bestå, hvis medlemmerne aktivt vil deltage i at bevare klubben, det være sig i form af bestyrelsesarbejde, vedligehold af klubhus og klubjoller og arrangere aktiviteter i og uden
for sejlsæsonen.
Vi kan glæde os over, at vi har et aktivt
kapsejladsudvalg, der får folk på vandet
til onsdagssejladser og til den årlige hovedkapsejlads. Vi har glædeligvis fået
juniorarbejdet i gang igen, men ellers
hviler resten på bestyrelsen og enkelte
ad hoc-hjælpere.
Tidligere har vi haft turudvalg, husudvalg
og festudvalg. Disse udvalg har vi ikke
længere. Turudvalget gav op for et par
år siden, da alt for få sluttede op om
planlagte ture. Husudvalg og festudvalg
nedlagde også sig selv og overlod arbejdet til bestyrelsen. Det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt at bestyrelsen
skal hænge på alt, - og hvad med nye
initiativer?
Er det ikke noget for dig at tilbyde din
arbejdskraft her? Jeg tror og håber, det
er muligt at genoprette nogle aktivitetsudvalg, og jeg vil med dette indlæg få
DIG til at tænke over, hvor du kunne
gøre en indsats til gavn for klub og medlemmer.
Vi tager det op på generalforsamlingen.
Helle Svensson

GRILLPLADS

På møde med havnen er det blevet aftalt,
at klubberne sammen med havnen renoverer grillpladsen ved klubhuset. Vi bidrager med de penge vi har tjent ind på bådmarkedet. Kommunen lægger materialer,
maskiner og nødvendigt mandskab til.
Græsset fjernes og erstattes af en flisebelægning. Der bliver opsat en stor jerngrill
opdelt i 7 afsnit. De eksisterende griller
flyttes over ved Bådlaug-et. Vores formand her desuden foreslået, at der laves
3 grilbokse mellem broerne på syd-siden
af ydermolen mod nord. Senere kunne der
opsættes promenadebro over stensætningen foran grillboksene.

Fast badebro på ydermolen
Der vil blive opsat fast badebro på ydermolen mod nord til glæde for de, der gerne vil have et frisk havbad.

Nyt vaskeri

Vaskeriet under klubhuset bliver renoveret. Der opsættes 2 nye vaskemaskiner og
2 tørretumblere. Er der plads til det, vil
der også blive lavet enkle køkkenfaciliteter.

Søndre Bassin
Søndre Bassins sydside skal renoveres.
Det bliver med knækspuns og en træbro i
stil med bunden af bassinet. Det er tanken, at især større motorbåde her vil kunne fortøje longside.
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STANDERHEJSNING & GENERALFORSAMLING 2012
INDKALDELSE
Bestyrelsen indkalder til ordinær
generalforsamling lørdag den 14.
april 2012 kl. 14,15 med følgende:

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)
To bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Per Munch (genopstiller)
Lone Nielsen (genopstiller ikke)
Bestyrelsessupleanter:
På valg er:
Helle Svensson (genopstiller)
Revisor: På valg er:
Jytte Munch (genopstiller)
6: Indkomne forslag
7: Eventuelt

Åbningstider Super Brugsen:
Mandag - Fredag………………… 9.00 - 19.00
Lørdag………………………………… 8.00 - 16.00
Søndage, 1. og sidste/md. 10.00 - 16.00

STANDERHEJSNING
Klubben åbner den nye sæson med standerhejsning lørdag den 14. 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!

STANDERHEJSNINGSFEST
Efter generalforsamlingen er der naturligvis Standerhejsningsfest: kl. 19,Udover hygge og samvær bydes der på
en overdådig buffet for kun kr. 125.Se nærmere på hjemmesiden.
NB: Husk tilmelding til formanden senest lørdag den 7. 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 klubben på:

rudkoebingsejlklub@gmail.com
Følg også med på klubbens hjemmeside:

http://www.rudkoebingsejlklub.dk
Åbningstider Bager:
Mandag - Fredag……………….. 6.30 - 19.00
Lørdag………………………………… 6.30 - 16.00
Søndag.……………………………… 6.30 - 16.00

FORMANDEN HAR ORDET!

KAPSEJLADSUDVALGET

Nu nærmer tiden sig, hvor vi går mod
lysere og varmere tider, og det er nu, at
vi alle sammen går og venter på at komme i gang med at gøre bådene klar, så vi
igen kan få vand under kølen og komme i
gang med det, som vi hele vinteren har
glædet os til: At komme ud at sejle!
Det er nu, at standeren skal hejses, det er
også tiden hvor generalforsamlingen skal
afholdes. Her får medlemmerne mulighed
for at tilkendegive deres mening om, hvad
der er godt og måske ikke så godt i klubben.
Mød talrigt op! Vi mangler folk, som kan
komme med nye ideer om, hvad der skal
ske i klubben. Min opfordring vil være, at
vi ligesom andre klubber får valgt nogle
initiativrige personer til at støtte bestyrelsen i de ting, som skal foregå i klubben.
Jeg har her nogle forslag til udvalg og
opgaver, som I kan tænke over og forhåbentlig beslutte, at her er der noget, I
kunne tænke jer at gå helhjertet ind i.
Jeg forestiller mig, at flg. udvalg oprettes:
Hus & Fest udvalg: (Tilsyn med hus.
Arrangerer fester. Står for udlejning af
klubhus).
Kapsejladsudvalg: (Onsdagssejladser.
Hovedkapsejlads og eventuelt andre sejladser).
Juniorudvalg: (Især forældreudvalg til at
hjælpe trænerne med ungdomssejlads).
Aktivitetsudvalg: (Ture, grillaftener,
foredrag og andre aktiviteter).
Informationsudvalg: (Hjemmeside, nyhedsmails og klubblad).
Vedligeholdsudvalg:(malerarbejde og
mindre reparationer).

Kapsejladsudvalget holder møde den 13.
marts, dvs. efter at dette nummer er
gået i trykken, men udvalgsformand
Flemming Hansen har naturligvis gjort
sig nogle overvejelser om den kommende sæson:
Kapsejladserne kan forventes at blive
afviklet på samme baner og efter samme
regler som tidligere, men formanden
forventer, at man vil imødekomme et
oplevet ønske hos de fleste deltagere om
at opprioritere hygge og samvær både
på vandet og i klubhuset bagefter! Udvalget kommer ikke til at kører med helt
samme besætning som sidste år, idet
Leif Nielsen har meddelt, at han ikke
ønsker at fortsætte. Det samme gælder
Lone, der både på og imellem udvalgsmøderne har fungeret som udvalgets
effektive sekretær.

Med ønsket om en god sejlersæson!
Keld Pedersen

FRIHAVNS-ORDNINGEN FORTSÆTTER
Vi kan stadig uden for højsæsonen lægge til i øens andre kommunale havne
uden at skulle betale havnepenge. Det
vil for vores vedkommende sige Strynø,
Bagenkop og Ristinge. Frem til 1. juni og
igen efter 15. august gælder den lokale
frihavnsordning.

Havnetaksterne stiger igen.
Der bliver igen i år tale om takstforhøjelser. Klubben har kraftigt frarådet
dette, da Rudkøbing i forvejen har meget
høje takster for gæstepladser, og vi ved,
at dette er rygtedes i både ind- og udland! Det er helt nødvendigt, at havnen
øger tilbuddene til sejlerne og gør en
stor indsats på informationssiden for at
gøre sejlerne opmærksomme på, hvad
de får for den høje pladsleje, f.eks.
strøm, vand, bad og internet!

R ud k øbi n g Sej l kl ubs h u sk e-ka l e nd er
Man. 02.04.
Ons. 04.04 kl. 19,Søn. 08.04.
Lør. 14.04. kl. 14,Lør. 14.04. kl. 19,09.08.-11.08.
Lør. 22.09.

Båd-Isætning for tilmeldte
Bestyrelsesmøde
Fælles Båd-isætning for tilmeldte
Standerhejsning ogGeneralforsamling
Standerhejsningsfest.
Svendborg Classic Regatta
Åletur til Troense

Kapsejladskalender er ikke klar endnu. Den forventes i næste
nummer, og vil naturligvis også blive lagt på hjemmesiden!
Tur-arrangementer og grillaftener arrangeres efter vejr og behov
og annonceres på hjemmesiden, ved E-mailrundsendelse og
ved opslag på havnen!!

Ko nt a kt t il R u dk øbi n g Sej l kl ub
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
Suppleant:
Erik Busch , tlf. 62514760
erik-busch@dadlnet.dk
Supplenat:
Helle Svensson, tlf. 62513046
helle.svensson@shf.regionsyddanmark.dk
Tilforordnede: Bestyrelsessuppleanter og redaktør.
Undervisere: Eigil Olsen tlf. 6250 1071 og 2324 2471
Jean Hansen tlf. 6257 2982 og 2087 6394

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.

v. Knud Mogensen
Havnegade 19 Rudkøbing
Tlf. og fax: 62 51 57 05
Mobil: 20 49 23 80

Sejlernes Madsted
på lystbådehavnen

Klubbens mailliste føres af Lone: rudkoebingsejlklub@gmail.com

Sk riv, rin g el l er m a il t il R u ds ka ll en
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!

Restaurant

NEPTUN
Rudkøbing Havn
tlf. 62 51 46 49
Vinteropbevaring
Rig- og elarbejde

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

Ørstedsgade 9
5900 Rudkøbing
tlf: 3158 5363

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

