JESPER BANK I SVENDBORG
DS-Fynskredsen havde den 26. februar om aftenen
sat Jesper Bank stævne på Svendborg Handelsskole,
hvor han veloplagt fortalte om sit arbejde med America Cup 2003. Et interessant arrangement, som dog
ikke overvældende mange fra Rudkøbing tog del i.
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PARTOUTKORT TIL STRYNØ
Som Rudkøbingsejlere føler vi, at Strynø
havn også er "vores" havn. Derfor har de
fleste svært ved at forlige sig med, at vi
fra den 15. juni til 15. august skal betale
fuld havnetakst på Strynø. Det føles som
en ekstra skat, så de færreste overnatter
i den periode på¨Strynø, men stikker
hjemad sidst på eftermiddagen, når tiden
og Ole nærmer sig med tasken for at opkræve havnepenge.
Det er nu en skam, for som regel er der
plads nok i havnen, den nye købmand
kan vel bruge lidt ekstra handel, og en
ret ål kan stadig bestilles, måske ikke

på kroen, men så på "Sønderly".
Nu kan man håbe, men vel dårligt forestille sig, at kommunen genindfører den
gode gamle praksis, hvor fast bådpladsleje dækker både Rudkøbing og Strynø, men måske kunne man få havnen til at
tilbyde bådpladslejere et partoutkort til et
rimeligt beløb? Afhængig af beløbets størrelse vil det utvivlsomt få flere Rudkøbingsejlere til at ligge over på Strynø i
sommertiden, hvor havnen så kan udleje
ens plads i Rudkøbing til andre. Ideen er
hermed kastet på bordet, - ophavsmanden er Flemming Christensen.

DEN VAKLENDE BRO G

JUNIORAFDELINGEN

Bestyrelsen står uforstående over for
den kendsgerning, at kommunen tilsyneladende igen i år udsætter at foretage de nødvendige renoveringsarbejder
på bro G, idet hele broen er i en miserabel forfatning. Hullerne i brodækket
lapper havnen efterhånden som de opstår, og løse dæksplanker forsøges
fastgjort, men der er sjældent noget
sundt træ underneden at gøre fast i,
så det er kun et spørgsmål om tid, inden nogen kommer til skade. Sikkerheden for færdsel på broen er ikke tilfredsstillende, og man vil rette henvendelse til kommunen herom.

Juniorafdelingen glæder sig også til at
tage hul på den nye sæson 2004. Første mødeaften bliver tirsdag den 13.
april. Sidste sæson havde afdelingen
26 medlemmer + 12 fra Tullebølle skole. Spændende bliver det, om den nære udsigt til piratjoller skaber øget interesse hos flere unge for sejlsporten.

STANDERHEJSNING
Nu er ingen vel i tvivl om, at vi mødes lørdag den 3. april kl. 14 ved
klubhuset til standerhejsning!

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

M AMARTS
R T S 2 0 20 04 0 4

RUDSKALLEN REBES NED
Den 19. december 2003 vedtog et flertal
i Folketinget "Forslag til lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og
tidsskrifter". - Det egentlige indhold var
nu ikke noget med tilskud, men reelt om
bortfald af tilskud til klubbladudsendelser.
Det har hidtil været sådan, at staten har
ydet portostøtte til foreningers udgivelse
af medlemsblade for at støtte foreningslivet. Samtidig har der været en pligt for
postvæsenet til at distribuere bladene på
bestemte vilkår. Både støtte og pligt er
nu pr. 1. marts bortfaldet. Staten sparer
på finansloven 188 mill. kr. til PostDanmark, der som erstatning har varslet
portostigninger på 367 mill. kr.(!) Et beløb som bl.a. klubbladene nu skal betale.
Som kompensation til bladene har Folketinget sandelig oprettet en pulje kaldet
"bladpuljen" på 30 mill. kr. - altså en
sjettedel af den hidtidige støtte og en
tolvtedel af, hvad Postvæsenet nu vil
opkræve. Det overordnede krav, vi skal
kunne opfylde for at få del i puljen, er at
vort blad: "På ideelt grundlag bidrager til
demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af
foreningslivet". Endvidere er der en del
andre krav, der skal opfyldes.
Eventuel støtte tildeles bladene efter
sidetal og udsendte eksemplarer, og der
er et god del bureaukrati tilknyttet.

Puljeordningen er så bureaukratisk og kravene så upræcist formulerede, at de er som
skabt til at give afslag. - Vi skal ikke regne
med at få midler fra denne pulje, og mange
klubblade har allerede givet helt op.
Sejlklubben står nu i den situation, at hvor
vi før fik udsendt "RUDSKALLEN" til medlemmerne blot ved at sende en pakke blade
til postvæsenet, der så adresserede bladene efter klubbens adresseliste for 2,50 kr.
pr. blad, så bliver taksten fremover 12,00
kr. pr. blad! Vi kan også gøre det selv:
Putte hvert brev i en kuvert, adressere den
og klistre frimærker på. Udover en
3-dobling af omkostningerne bliver der her
tale om et betydeligt merarbejde ved udsendelsen. Loven blev vedtaget af regeringspartierne plus DF, og kulturministeren
udtalte ved lovens behandling, at hvis en
forening gerne vil udgive et blad, så er den
vel også indstillet på at betale, hvad det
koster. - Mens dette skrives, må jeg hele
tiden for ikke at slå for hårdt i tastaturet,
minde mig selv om, at jeg her er redaktør
og ikke mere er aktiv kulturpolitiker.
Summa summarum: Naturligvis indgår sagen i formandens beretning på den kommende generalforsamling, og det må forventes, at bestyrelsen vil lægge op til en
kraftig beskæring: måske til kun 4 årlige
numre af Rudskallen i stedet for de nuværende 10 numre.
Jørn Ole Jensen (Red.)

GENERALFORSAMLING den 3. april 2004 kl. 14,30
Endelig dagsorden
1.
2.

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

april 2003

Valg af dirigent

lørdag

Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

lørdag 3.
lørdag 3.
tirsdag 13.
mandag 26.

3.

Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse. På valg er:
formand:
Flemming Hansen
bestyrelssmedl.
Per Munch
Jimmy Larsen
-suppleant
John Alrum

5.

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender

Valg af revisorer. På valg er:
revisor
Jytte Munch
-suppleant
Flemming Christensen

6.

Forslag fra medlemmerne. - Der er ikke indkommet forslag.

7.

Eventuelt.

3.

kl. 14,-

Standerhejsning

kl.
kl.
kl.
kl.

Generalforsamling
Madkurvsfest
Juniorafdelingens første møde
Møde om onsdagssejladserne

14,30
19,19,19,-

Klubaktiviteter:
mandage
kl. 19,tirsdage
kl. 19,tirsdage
kl. 19,onsdage
kl. 19,-

Duelighedskursus
Radiokursus
Bygning af halvmodeller (på skolen)
Yachtskipperkursus III + I

Kontakt til Rudkøbing Sejlklub
Formand:

RADIOKURSUS

MØDE OM ONSDAGSSEJLADSER

Sejlklubben udbyder Radiokursus VHF med DSC (Digital Seletive Call) med start tirsdag den 16. / 23. marts
og 5-6 aftener yderligere, fortrinsvis
tirsdage. Eksamen, der fører til erhvervelse af SRC (Short Range Sertificate)
aflægges hos SIMAC i Svendborg onsdag den 21 april. Pris kr. 500 for kursus, kr. 320 for bøger og kr. 535 for
prøven. - Du kan læse nærmere om
VHF med DSC i en folder fra efteråret
2002: "Værd at vide om VHF og DSC"
fra søsportens sikkerhedsråd. Folderen
kan læses på voreshjemmeside:
www.rudkoebingsejlklub.dk under rubrikken ”Nyheder”i den tekst der omtaler radiokurset.- Nærmere oplysning
om kurset hos underviser og skibsfører
Eigil Olsen, tlf. 62 51 10 71

Sæsonens aftenkapsejladser skal planlægges, og alle sejlere, der kunne tænke
sig at deltage i disse sejladser er velkomne til et planlægningsmøde i klubhuset, der afholdes mandag den 26. april
kl. 19. Det kan forventes, at den første
sejlads bliver onsdag den 12. maj

MADKURVSFEST den 3. april kl. 19
I mangel af et hus- og festudvalg - som
gerne skulle genopstå på generalforsamlingen - opfordrer bestyrelsen alle til at
komme til madkurvsfest om aftenen efter generalforsamlingen for at markere,
at den nye sæson er begyndt. Der vil
blive mulighed for at købe øl, vin og
vand som sædvanlig og klubben giver
kaffen samt lidt til at komme heri.

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:
Jimmy Larsen tlf. 62 51 54 56
jkl@jimco.dk
Helle Svensson tlf. 62 51 30 46
Hellesvensson@ofir.dk
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, email: jpmunch@mail.tele.dk
Flemming Christensen, email: flchr@mail1.stofanet.dk
Rudskallen udkommer hver måned, dog ikke i juli og januar.
Deadline er den 20. i hver måned.
Følg i mellemtiden med på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk !

RUDKØBING
SKUDEHAVN
HotelApartments · ReKursus - og Mødelokaler
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

