”Rudskallen” udkommer med 4 numre om året. Orientering til medlemmerne
bringes løbende på sejlklubbens hjemmeside: www.rudkoebingsejlklub.dk
Her bliver Rudskallen også lagt ud. Medlemmer, der selv kan og vil hente
”Rudskallen” på hjemmesiden bedes give besked herom til redaktionen, så klubben kan spare udgiften til porto, papir, tryk, labels og konvolutter.
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HVAD HAR MIN MAST GJORT?

DRESSCODE I SEJLKLUBBEN

Min træmast har jeg lagt i en hvid mastepose op i mastestativet ved legepladsen. Der var rigelig plads på den "pind"
jeg lagde masten på. Der lå to andre
master i forvejen og der var 40 cm plads
til mig. 2 gange er min mast blevet
smidt på jorden. Efter første gang bandt
jeg den fast, men heller ikke dette hjalp.
Er der nogen der er sure på min mast,
så henvend jer til mig. Jeg kan slet ikke
se at jeg har generet andre og synes
det - hvis det er andre bådejere - er en
meget ukammeratlig facon. Jeg render
rundt og træner mig op efter en hofteoperation og kan ikke løfte den på plads.
Helt ærligt - der plejer da at være ordentlig omgang mellem sejlere.

Bestyrelsen har besluttet at anskaffe et
mindre lager af forskellige beklædningsgenstande af god kvalitet med klublogo
påsyet/påtrykt.
Der er T-shirts til 90 kr. pr stk., Poloskjorter til 150 kr. og Kasketter til 120
kr.
Kasketterne vil dog på standerhejsningsdagen kunne købes til kun 100 kr.!
Så er der naturligvis ny klubstander til
flagspillet og klistermærker til f.eks. bil
og jolle.

Hvis du læser dette, så ring lige og forklar mig - - hvorfor?
Torben Jørgensen
”La Mer”
21501611

RABAT PÅ MALING
Peter Hagh, farvebasen beder os fortælle, at han har et godt tilbud til dig: Indtil
15. april tilbyder han 10% rabat på alt til
bådens pleje i forbindelse med forårsklargøringen: bundmaling, fortynder, polermidler osv...

E-MAIL KÆDE …..
Porto og papir er blevet en dyr post. En
rundsendelse til medlemmerne koster
klubben mindst 1200 kr. samt en del arbejde med at pakke kuverter og klistre
frimærker. - En E-mail derimod koster et
par klik med musen!
Derfor vil bestyrelsen oprette en Emailliste på medlemmer, som er interesserede i at modtage aktuelle nyheder fra
klubben mellem "Rudskallerne". Vil du
være med, så send din mail-adresse til
formanden!

DIN HAVNEPLADSLEJE
stiger med omkring 3% og gæstesejlere
må af med en 5-krone mere pr. døgn.
Bro G-afgiften reguleres ikke!

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54
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SÆSONSTART den 8. april 2006
GENERALFORSAMLINGEN

STANDERHEJSNINGSFESTEN

Generalforsamlingens dagsorden lørdag den 8. april kl. 14,30 byder ikke
på nogen overraskelser: Den er ifølge
vedtægterne. Der er ikke indkommet
forslag fra medlemmerne og bestyrelsen har heller ingen. Følgende personer er på valg:
Formand: Finn Birger Hansen, og
Finn er villig til genvalg. To bestyrelsesmedlemmer: Per Munch og Sonnich Sonnichsen. Per er villig til genvalg, Sonnich ønsker derimod at blive
afløst. Erik Busch er også på valg
som suppleant.

Det har været noget af en opgave for
bestyrelsen at finde en til at stå for gryderne til standerhejsningsfesten 8.04.
kl. 19,-. Karan kunne ikke, - en anden
blev fundet, men kunne heller ikke den
dag. En løsning er dog fundet. Menuen
bliver både god og gratis og det ligger
fast, at den serveres og nydes til klubbens sædvanlige, billige drikkevarer.
Tag godt humør med og gerne en lille
anekdote eller et andet indslag til fælles
opbyggelse eller underholdning.
- TILMELDING til formand eller næstformand senest den 3. april!

STANDERHEJSNING, MEN PÅ HVAD?
HVOR ER SIGNALMASTEN?
Vores affældigt
udseende signalmast er væk! Hvor er den? og
kan den mon
skaffes til veje
inden standerhejsningen??

Her! Flere hold flittige medlemmer er ved
at få signalmasten til at fremtræde i værdig form til standerhejsningen den 8. april:
Renset for råd, høvlet, slebet og lakeret 8
gange vil den
med klubstanderen oppe være et flot symbol på vore ønsker om en dejlig sejlsæson
2006.

ORMSTUKKEN BRO
Bro A's pæle er ormstukne, og det i en
grad, så de nu må udskiftes!- Endvidere er
der planer/ønsker om at udbygge bro E.
Det er en uholdbar løsning at fortsætte
med pontonbroen. Det er typisk store både, som fortøjer her, og forankringerne
bliver derfor stærkt belastede i hård vestenvind. Et brohoved på bro B og C er
også på ønskelisten, der sædvanen tro er
større en budgettet.

STRØMPOLITIK
Og her taler vi ikke om Rudkøbingløbet!
Vinteren over har der via tænd/slukur været strøm på opbevaringspladserne onsdag
kl. 16-20 og lørdag kl. 8-12. Det er for os
ikke en tilfredsstillende løsning, at man
ikke kan få strøm, når man vil arbejde på
sin båd på andre tidspunkter. Derfor vil
havnen snarest supplerende opstille et par
betalingsstandere, og så kan man bare
bruge løs, men det for egen regning! Når
det gode vejr sætter ind, - og senest uge
15 - vil der dog blive sat både Volt og Ampère på diverse stik i havnen, og så kan
alle de forårsklargjorte pudse- og poleremaskiner komme i fulde omdrejninger.

HUSK NUMMERMÆRKER
Årsmærkerne blev sidste år afløst af nummermærker, og det er nu den enkeltes
opgave selv at sørge for, at båd og grej på
havnen er korrekt afmærket. Enkelte både
mangler dog stadig mærke, idet deres ejere af en eller anden årsag ikke har modtaget mærker med posten. Disse bådejere
og andre, der mangler mærker, skal henvende sig på havnekontoret, hvor mærkesæt kan bestilles.

KLUBBENS UDVALG

Vedligeholdelsesudvalg: Per Munch, Erik
Dirksen, Erik Busch og Bent Jensen.
Husudvalg: Finn Birger Hansen, Poul Tom
Hansen, Bent Jensen, Flemming Tolbod, Poul
Jensen, Jørn Ole Jensen.
Sejladsudvalg: Finn Birger Hansen, Flemming Tolbod, John Alrum, Jørn Ole Jensen.
Turudvalg: Sonnich Sonnichsen, Peter Rieck
Bladudvalg: Jørn Ole Jensen, Per Munch, Ulla
Lørring, Flemming Christensen, Marianne
Sommer.
Bådsmænd: Uffe Mogensen, Sonnich Sonnichsen.
Juniorafdeling: Uffe Mogensen,
Michael Koll, Dannie Madsen, Kjeld Larsen.
Telefonnumre og E-mailadresser på alle
udvalgsmedlemmer findes på hjemmesiden.

TAG PÅ TUR MED TURUDVALGET!

Turudvalget har allerede lagt sæsonprogram, og det ser ud til at kunne opfylde
de flestes ønsker til både sejlads, samvær og hygge: Der lægges for med en
tur til Kappeln i Chr. Himmelfartsdagene,
hvor der lokalt afholdes "Heeringstage"
med masser af øl, stegte sild og diverse
løjer. Pinseturen går fredag til Søby, lørdag til Flensborg, søndag til Mommark og
mandag hjem. I august er der fællestur
til Nyborg Voldspil: ”Atlantic”, via overnatning i Lundeborg- husk selv at bestille
Voldbilletter! Endvidere skal vi til Dageløkke og dyste i optimistjoller. September byder igen på en Slienstur med mulighed for videregående studier på Kappelns "BierAkademie" - og oktober sluttes der af med åletur til "Sønderly" på
Strynø, hvor rygterne taler om masser af
ål! Helt slut er det dog først når de fiskerikyndige - eller i alt fald fiskerilystne har
været på pilketur. Det siges, at ældre
deltagere kan husker, at der engang var
en der fangede en fisk! - Se datoerne
i huske-kalenderen og lav reservationer i din private kalender!

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
lø. 08.04.:

kl. 14,00
kl. 14,30
kl. 19,00

25.-28.05.:
03.-05.06.:
11.-13.08.
26.-28.08.:
08.-09.09.:
07.-08.10.:
14.- eller 15.10.:

Standerhejsning
Generalforsamling
Fest i klubhuset. Gratis menu.
Tur til Kappeln
Pinsetur til Flensborg
Nyborg Voldspil: ”Atlantic”
SeniorOptimistCup i Dageløkke
Sensommertur til Slien
Åletur til Strynø
Fisketur

Nye sejl. Rig. Bedste materialer.
Rullesystem. Udstyr.
Nyt cad-cam sejlskæreanlæg
Hurtig reparation.
Forhandler UK Halsey Sails på Fyn

HAVNEPLADSEN
RUDKØBING
Tlf. 62 51 34 04

Undervisning i klubhuset
mandage
kl. 19,00
Duelighedskursus
tirsdage
kl. 19,00
Radiokursus
Onsdage
kl. 19,00
Yachtskipper I og III

Kontakt til Rudkøbing Sejlklub
Formand:
Finn Birger Hansen, tlf. 6251 2677 finnbirger@wanadoo.dk
Næstformand: Poul Tom Hansen, tlf. 6251 3046 poultom@ofir.dk
Kasserer:
Karen Dirksen, tlf. 6250 1663
stengade@mail.tele.dk
Sekretær:
Per Munch tlf. 6251 2667
jpmunch@mail.tele.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Sonnich Sonnichsen tlf. 6251 2306 s.sonnichsen@jubii.dk
Bent Jensen tlf. 6251 1164
bentamigo@yahoo.dk
Juniorafd.: Uffe Mogensen tlf. 6250 2098. skolevej17bum@mogensen.mail.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.)

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.

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

Skriv, ring eller mail til Rudskallen

Sejlernes Madsted
på lystbådehavnen

Ansvarshavende redaktør og layout: Jørn Ole Jensen,
tlf.: 62 51 22 47 / 23 32 63 78
email: joern.ole.jensen@skolekom.dk joj@rudkom.dk

Modtager også selskaber
(min.-max. 15 - 35) uden
for sæsonen.

Øvrige medlemmer af bladudvalget::
Per Munch, Ulla Lørring, Flemming Christensen, Marianne Sommer
Rudskallen udkommer i marts, maj/juni, aug/sept. og oktober måned.
Deadline den 20/ 02 - 20/05 - 20/08 - 20/09.
Følg i mellemtiden med på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk !

Restaurant

NEPTUN
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

