Pladsen i ”Rudskallen” er stærkt begrænset, og meget relevant stof må af den
grund sies fra. Redaktionen henviser i stedet til sejlklubbens hjemmeside:
www.rudkoebingsejlklub.dk hvor man blandt andet kan finde:
Formandens tale ved standerhejsningen, - bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen, - udførligt referat fra generalforsamlingen, - Sejlklubbens nye, vedtagne vedtægter, - samt strømtabel for Rudkøbingløbet. Den sidste kan også afhentes i papirudgave i klubhuset. (begrænset oplag)

BRO G PENSIONERET

Havnen nåede det: Bro G stod - om ikke
færdig så anvendelig - til pinse, og Rudkøbing Sejlklubs formand, Finn Birger
Hansen, havde dykket i havnehistorien og
fortalte i en lille tale ved indvielsen af Bro
G pinsefredag, at den nyopførte bro afløste de første arkæologiske spor af Rudkøbings lystbådehavn, nemlig den første Bro
G, hvis historie kan spores 67 år tilbage,
anno 1937. Nu i 2005 står dens afløser
klar til brug, og den blev festligt og behørigt indviet i lyset af strålende for-pinsesol
og blafrende Dannebrog og signalflag.
Byrådsmedlem Børge Godtfredsen talte
på kommunens vegne, Finn Birger Hansen takkede for et godt samarbejde under
processen og sejlklubbens æresmedlem,
skolemester og bestyrelsesmedlem Bent
Jensen blev overladt det ærefulde hverv
med en sejlerkniv at oversnitte den maritime "silkesnor" og erklære den nye bro
for åben.

BESVÆRLIG START PÅ
AFTENKAPSEJLADSERNE
Aftenkapsejladserne er kommet i gang,
men noget besværet. Klubbens bøjer var
hverken malede eller lagt ud til første sejlads - der så i øvrigt blev aflyst, da der
kun meldte sig 3 både til de planlagte 2
løb. Af forskellige grunde er flere af sidste
års deltagere forhindret i at være med her
i forsommeren. - Onsdagen efter var bøjerne stadig på land, men 6 både blev
sendt af sted ned og runde den sydlige
anduvningsbøje, en distance på 5.4 sømil.
”Peggy Gordon” kom i mål som første båd
efter en god time, 2 min. før ”Lærke”. Nu
før 4. sejlads venter vi stadig på, at bøjerne kommer ud. Men bortset fra det har
deltagerne nogle gode timer hver onsdag
aften. Vær med! - eller følg med på
hjemmesiden...
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NY LEDELSE I SEJLKLUBBEN
På generalforsamlingen den 16. april
valgte sejlklubben ny formand - det vil
sige "ny og ny..." Han har prøvet det
før, og det med så rimelig succes, at
han tør binde an med opgaven igen..
Navnet er Finn Birger Hansen.
Posten og opgaverne er ikke nyt stof
for Finn, der var formand i en årrække
tilbage i 80-90'erne. Siden har Finn
været formand for fynskredsen - og
dermed medlem af DS's hovedbestyrelse - en del år. Han trak sig tilbage herfra for nylig, men kunne så alligevel
ikke nære sig helt. - Finn blev foreslået
til formand af Bent Jensen, og han sag-

de ja, hvis altså lige han kunne regne
med at samme Bent samt Poul Tom Hansen også blev valgt ind i bestyrelsen. Den
godmodige generalforsamling tiltrådte
denne "valgdeal", uden at føle sig gået
alt for nær. Det blev klaret ved at dirigenten tog valg af bestyrelsesmedlemmer
før formand, - og det var lidt af en presbal for flere. Der meldte sig dog ikke flere
kandidater til bestyrelsesposterne, end
netop Bent, Poul Tom samt kasserer Karen Dirksen, der også var på valg, - og så
gik det op. - Efterfølgende konstituerede
bestyrelsen sig med Poul Tom som næstformand og Per Munch som sekretær.

KLUBHUS OG KODER
Klubhusets lokale mod Skudehavnen stiller vi i sejladssæsonen til rådighed også
for gæstesejlere. Gæster låser yderdøren
op med kode. Medlemmer med nøgle skal
derfor huske at låse andre døre efter sig,
men altså hverken dette lokale eller yderdør!
Koden til bl.a. klubhus og affaldskontainerpladsen (3324) ændres i
juni måned til 5678. Denne kode skal holdes internt blandt havnens brugere, for
kontainerpladsen her kun til havneaffald
fra havnens brugere!

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

Vagtskifte

foto: Søren, ”Bianco”

Formandens yndlingsselvportræt

GENERALFORSAMLING,
VALG OG UDVALG
Kort fra Generalforsamlingen:

Med Torben Tranberg som dirigent gled
beretninger, debat og noget så besværligt
som vedtægtsbehandling smidigt igennem
og det var en afslappet, afklaret og afgået formand Flemming Hansen, som ved
afslutningen kunne notere sig et godt forløb med beretninger og regnskab godkendt uden anmærkninger. En klub med
278 medlemmer, og et økonomisk årsresultat på ca. 20.000 kr. samt en god
egenkapital.
Selv blev han takket for sin formandsindsats siden år 2000 af den nyvalgte formand og generalforsamlingen tilsluttede
sig takken med klapsalver.

Valg:

Bestyrelsen blev valgt - og konstituerede
sig siden - som anført i rubrikken
”Kontakt til Rudkøbing Sejlklub”.

Udvalg:

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

DMI har standset vejrmelding kl.
8.45 fra den 1. juni 2005

Af besparelses hensyn stopper DMI den
daglige vejrudsendelsen kl. 8.45 over Kalundborg mellem- og langbølgesender.
Udsendelserne kl. 5.45, 11.45, 17.45 og
22.45 forsætter som hidtil.
Udsendelsen af varsler berøres naturligvis ikke. DS forsøger at få en morgenvejrmelding på et mere "humant" tidspunkt end 5.45

FACILITETER TIL HAVKAJAKKER

Havnen stiler efter at have faciliteter til
havkajakker på plads omkring 1. juli i år.
Der bliver anløbsponton ved siden af optimistpontonen mod vest ved slæbestedet
og en pavillon eller rettere et læhus med
indlagt el på 3x9 m rejses til kajakroerne
på vinterpladsen ved Skudehavnen. Her
kan kajakkerne opbevares aflåst, og der
kan klædes om. Kajakanløb vil komme til
at koste 35 kr. pr. døgn.

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
Arrangementer
onsdage kl. 19,00: Aftenkapsejlads (25.05.-22.06. og 10.08.-14.09)
fr. 05.08.-sø. 07.08: Sejltur til Nyborg Voldspil
ma. 15.08. kl. 19,00: Bestyrelsesmøde
ma. 12.09. kl. 19,00: Bestyrelsesmøde
lø. 17.09.:
PKA-Cup
sø. 18.09.:
Juniorafdelingen, klubmesterskab
17.-18.09.:
Brugtbådsmarked
24.-25.09.:
Ålegilde
15.-16.10.:
Pilketur
lø. 29.10.:
Standerstrygning og madkurvsfest
on. 07.12.:
Julestue
Undervisning
tirsdage
kl. 19,- Endnu ikke fastsat !

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. 62 50 10 71

Klubhus:

Skudehavnen 63, tlf. 62 51 42 62. (kun ved stævner o.lign.)

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

Skriv, Ring, Mail, Fax 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

Tak og tak selv!

Afgående næstformand Keld Pedersen
overrækker afgående formand Flemming
Hansen klubbens afskedsgave: 6 dejlige
champagneglas til båden.

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

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

