SØSPORT TIL ALLE - I LOHALS
Under overskriften "Sejlklub forkæler sine medlemmer" skriver F.A.A. den 15.05.
at Lohals Sejlklub har fået stor succes med af opbygge en lille flåde af joller, kajakker og en enkelt kølbåd - og stille disse både gratis til rådighed for medlemmerne.

AFTENKAPSEJLADSERNE SKUDT I GANG
Aftenkapsejladserne blev skudt i gang
onsdag den 12. maj. Der sejles som
sædvanlig onsdage i to starter med første start kl. 19,00 og anden start kl.
19,10. Der sejles 6 onsdage før sommerferien og 6 onsdage efter ferien
med den 11. august som første sejlads.
Banerne er også de samme som sidste
år. Bane, regler og resultater er / vil
blive beskrevet på hjemmesiden.

PINSETUR TIL HØRUP HAV
Fredag d. 28/5 sejler vi til Søby, hvor vi
om aftenen kan nyde aftenkaffen sammen.
Lørdag morgen sejler vi til Hørup Hav,
hvor vi griller vores medbragte aftensmad. Der er grillpladser på havnen.
Turudvalget sørger for indkøb af grillkul.
Der er mulighed for at benytte Hørup
Havs bådelaugs klublokale i tilfælde af
dårligt vejr.
Søndag morgen kl. 9.00 er der fælles
morgenmad og en morgenkvikker ved
grillpladsen eller i klublokalet.
For dette skal hver person betale 30 kr
til dækning af grillkul og morgenkvikkerbitter. - Tilmelding til Sonnich på tlf:
6251 2306 SNAREST!

ÅBENT KLUBHUS FOR GÆSTER
Der blev på generalforsamlingen rejst
kritik af, at klubhuset ikke er tilgængeligt for gæstesejlere. Selv sætter vi stor
pris på at møde klubbernes gæstfrihed i
andre havne på vore ture.
- Bestyrelsen begrundede aflukningen
med rengøringsproblemer. Dem vil man
nu tage op med kommunen, og derefter se på sagen igen. (Red.: fra 1. maj
er klubhuset åbnet for gæstesejlere,
idet man har fået aftaler med havnen).

ÅBENT KLUBHUS FOR MEDLEMMER
For fire år siden nedstemte generalforsamlingen et medlemsforslag om at
klubhuset skulle kunne udlejes til medlemmerne til disses lukkede arrangementer.
- Jørn Ole udtrykte undren over, at
medlemmer efter bestyrelsens beslutning heller ikke kunne låne klubhuset
til åbent-hus arrangementer, hvor også klubbens medlemmer i sagens natur var velkomne, og bad bestyrelsen
overveje denne holdning igen.

HUSK KONTINGENTET !
Har du husket at betale kontingent?
Ellers gør det nu og spar klubben for
en rykkerudsendelse!

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54
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STANDERHEJSNING OG BÅDDÅB
Ved standerhejsningen lørdag den 3.
april kl. 14,00 fik Sejlklubbens juniorafdeling overdraget en piratjolle,
sponsoreret af Nordea Bank i Rudkøbing. Overdragelsen blev foretaget af
Annemarie Andersen fra Nordea
Bank, der døbte jollen "Nordea". Jollen fremstod næsten som ny, takket
være en god håndværksmæssig indsats af et jollesjak under ledelse af
Keld og Per.
I sin tale før jolleoverdragelsen omtalte formanden vinterens kursusaktivitet i duelighedsbevis, radiokursus
og Yachtskipper, og fremhævede Eigil
Olsens store undervisningsindsats. 16
har taget duelighedsbevis, heraf 5

juniorer, 6 har taget radiokursus og 8
Yachtskipper.
Han sluttede med at udtrykke håb om
en god sejlsæson og lod så standeren
gå til vejrs fulgt af det traditionelle trefoldige leve for klubben.

FAREAFMÆRKNING PÅ PLADS

VEDTÆGTER REVIDERES

Så har vi atter fået en isoleret fareafmærkningsbøje placeret ved den/
de store sten nordvest for "Dolfus".
Bøjen er placeret efter positionsoplysninger, idet man ikke ved udlægningen kunne lokalisere den største
sten præcist. Man opfordres derfor
til at holde god afstand fra det udlagte mærke, og man skal være opmærksom på, at der ligger flere store sten i området

Under generalforsamlingsdebatten
blev det klart, at der er flere ting i
klubbens vedtægter, der trænger til
justering og præcisering, bl.a. bestemmelserne for indkaldelse, dagsorden og forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen er gået i gang med opgaven, således at ændringsforslag
kan fremlægges for næste generalforsamling.

FRA GENERALFORSAMLINGEN
BERETNING
- Flemming Hansen kunne i bestyrelsens beretning med tilfredshed konstatere, Medlemstallet steget fra 270
til 278.
- God gang i ungdomsafdelingen.
- Med baggrund i et lidt mindre sponsorat fra Fionia Bank leder klubben
efter en piratjolle mere. (Red.: Er nu
fundet og anskaffet).
- Stor deltagelse i vore kurser og til
aftenkapsejladserne. Ingen stævner
afholdt. - Svigtende deltagelse til øvrige arrangementer.
- Folk skal være flinkere til at melde
sig til udvalgsarbejde. Vi har det sidste år ikke haft et husudvalg.
- På grund af bortfald af portostøtte
til foreningsblade indskrænkes udsendelsen af "Rudskallen" foreløbig til 4
gange om året: marts, maj, september og oktober. - Orientering og debat vil og bør derfor i højere grad foregå på klubbens hjemmeside, hvorfra "Rudskallen" også kan hentes.
- Klubbens økonomi er god og vi er
nu gældfri.
- Bro G er i alarmerende ringe tilstand. Dæksplankerne er flere steder
så rådne, at der kan stilles spørgsmålstegn ved det forsvarlige i at færdes på den især i mørke. Vi forventer
nu reelle reparationsarbejder og ikke
flere lappeløsninger.
- Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender

REGNSKAB
Det reviderede regnskab udviste et
overskud på 45.000 kr. Klubbens økonomi er god, og vi er nu gældfri.
På den baggrund afviste generalforsamlingen et ønske fra bestyrelsen om
en kontingentforhøjelse på kr. 50,-.
- Regnskabet blev enstemmigt godkendt

VALG OG UDVALG
Såvel formand som bestyrelse blev
genvalg. Dog ønskede Jimmy Larsen
ikke genvalg. I stedet valgtes Sonnich
Sonnichsen og som ny suppleant Erik
Busk, der afløste John Alrum.
Jytte Munch blev genvalgt til revisor.
Bestyrelsen har senere konstitueret sig
som anført i rubrikken "Kontakt til
Rudkøbing Sejlklub".

UDVALGENES SAMMENSÆTNING:
- Vedligeholdelsesudvalg: Per
Munch, Claus Pedersen, Erik Dirksen,
Bent Jensen, Erik Busk.
- Hus- og festudvalg: Jan Sørensen,
Jimmy Larsen
- Sejladsudvalg: Keld Pedersen,
Flemming Toldbod, John Alrum.
- Turudvalg: Helle Svensson, Hanne
Hansen, Lene Pedersen, Sonnich Sonnichsen, Per Munch.
- Bladudvalg: Jørn Ole Jensen, Per
Munch, Ejvind Skov, Eva Schult, Ulla
Lørring
- Juniorafdeling: Uffe Mogensen,
Keld Pedersen, Dannie Madsen

Arrangementer
fredag 28. maj kl. 9,august
lørdag 28. august
lørdag 25. september:
lørdag 9./16. oktober:

Nye sejl. Rig. Bedste materialer.
Rullesystem. Udstyr.
Nyt cad-cam sejlskæreanlæg
Hurtig reparation.

Pinsetur til Søby / Høruphav
Fællestur til Nyborg Voldspil
Senior Optimisttur til Dageløkke
Ålespisningstur til Strynø
Fisketur

Kapsejladser:
Onsdagssejladser før sommerferien: 12.maj og de flg. 5 onsdage
med start kl. 19,Onsdagssejladser efter ferien: 11.august og de flg. 5 onsdage
med start kl. 19,PKA-cup: lørdag den 18. september.
Optimist-cup: søndag den 19. september

Kontakt til Rudkøbing Sejlklub
Formand:

Flemming Hansen, tlf. 62 51 32 38
sommerlyst14@hansen.mail.dk
Næstformand: Keld Pedersen, tlf. 62 51 26 47
bellevue49@mail.dk
Kasserer:
Karen Dirksen, tlf. 62 50 16 63
stengade@mail.tele.dk
Sekretær:
Per Munch tlf. 62 51 26 67
jpmunch@mail.tele.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Helle Svensson tlf. 62 51 30 46
Hellesvensson@ofir.dk
Sonnich Sonnichsen tlf. 62 51 23 06
Optimist leder: Uffe Mogensen tlf. 62 50 20 98.
Medlemskartotek: John Alrum tlf. tlf. 62 24 34 19
Skolemester: Bent Jensen tlf. 62 51 11 64.
Underviser:
Eigil Olsen tlf. 62 50 10 71
Klubhus:
Skudehavnen 63, tlf. 62 51 42 62.

HAVNEPLADSEN
RUDKØBING
Tlf. 62 51 34 04

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

alrum@private.dk

Skriv, Ring, Mail, Fax til Rudskallen
Ansvarshavende redaktør og layout: Jørn Ole Jensen,
tlf.: 62 51 22 47 / 23 32 63 78 fax 62 51 22 47
email: joern.ole.jensen@skolekom.dk joj@rudkom.dk
Øvrige medlemmer af bladudvalget::
Per Munch, Ejvind Skov, Ulla Lørring, Eva Schuldt

RUDKØBING
SKUDEHAVN
HotelApartments · ReKursus - og Mødelokaler

Rudskallen udkommer i marts, maj, september og oktober måned.
Deadline er den 20. måneden før.
Følg i mellemtiden med på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk !

Havnegade 21
købing

5900 Rud-

Langelands

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

