”Rudskallen” udkommer med 4 numre om året. Orientering til medlemmerne
bringes løbende på sejlklubbens hjemmeside: www.rudkoebingsejlklub.dk
Her ligger også diverse beretninger, strømtabel og lignende.
- Af flere årsager er dette nummer en måned forsinket. Redaktionen beklager og
ønsker god sommer og sommersejlads!

ADVARSEL!
Vær opmærksom på Muslingebruget
mellem Nordre Anduvning og Stenodden. Området er afgrænset af gule stager med krydstopbetegnelse. Mellem
udlagte fortrinsvis grå bøjer er trukket
vandrette liner, som bærer de liner
hvorpå muslingerne sidder og æder sig
store. Feltet er endnu ikke fuldt udbygget, men det vil være klogt at respektere afmærkningen!
Se nøjagtig placering på hjemmesiden.
At vore fisk gennem
tiderne har set forskelligt ud og svømmet forskellig vej illustreres ved den nederste kollage fra
Finn Birgers samling:

Her ses den nye
stander:

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, Michael Olsen, Jakob Schäfer,
Jørn Ole Jensen.
Turudvalg: Sonnich Sonnichsen, Peter Rieck
Bladudvalg: Jørn Ole Jensen, Per Munch, Ulla
Lørring, Marianne Sommer.
Bådsmænd: Uffe Mogensen, Sonnich Sonnichsen.
Juniorafdeling: Uffe Mogensen, Hans Chr.
Mogensen, Dannie Madsen, Kjeld Larsen.
Telefonnumre og E-mailadresser på alle udvalgsmedlemmer findes på hjemmesiden.

TAG PÅ TUR - MEN HVILKEN!
På denne plads omtaltes i forrige nummer i
rosende vendinger turudvalgets sæsonplan, - men Ak: Et er planer et andet realiteter. I Chr. Himmelfartsferien blæste det
så meget, at kun få stak stævnen uden for
havnen og endnu færre tog til Kappeln. Så
kom pinsen, og uanset klubbens turkalender talte om Flensborg, så tog alle
(undtagen ”Rosamunde”) til Kappeln, så det
må nu anses for endeligt bevist, at for Rudkøbingsejlere går årets første tur til Slien.
Næste fællestur er til Nyborg. Husk at man
skal selv sørge for billetter til Nyborg Voldspil: ”Atlantic”!

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54
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HURTIG GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen den 8. april varede blot en time. Beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger. Såvel formand som kasserer
havde ellers øvet sig på at redegøre
for et driftsunderskud på kr. 15.000
( ekstraordinære udgifter til f.eks.
følgebåd og kontormaskiner og kurser), - men ingen spurgte, så de oratoriske talenter blev ikke testede!
Under valg blev heller ingen prøvet.
Der ville have været genvalg og aklamation over hele linien, hvis blot
Sonnich og Peter havde ønsket at
fortsætte. Det gjorde de imidlertid
ikke. Som bestyrelsesmedlem i stedet for Sonnich foreslog formanden
Jacob Sinning, der blev valgt uden
modkandidat, - og i øvrigt uden hverken at være til stede eller være kendt
af ret mange. Som suppleant valgte
bestyrelsen ligeledes på formandens
forslag, Christian Gammelgaard, et
agtet og arbejdsomt medlem. Christian har været en af hovedaktørerne i
efterårets og vinterens renoveringsarbejder, så hans indtræden vakte
tilfredshed bordene rundt. Udvalgenes sammensætning blev drøftet,
selv om dirigenten slog fast at det
ikke var et generalforsamlingspunkt.

Det kunne hurtigt konstateres, at udvalgene i år også ville mangle flittige
hænder.
Der var ingen forslagspunkter, men under Eventuelt rettede Jørgen Skaarup
en kraftig kritik af, at der stadig ikke
som lovet var el og strøm på broerne.
Strøm og vand burde også være til rådighed for længst. Han appellerede til
bestyrelsen om som repræsentant for
næsten et par hundrede sejlere at gøre
noget effektivt ved sagen.
Jørgen Mathorne efterlyste som han tidligere havde gjort, at der kom redningskranse og lejdere på broerne. Falder
nogen i vandet nu, kommer man ikke
op ved egen hjælp.
- Formanden lovede i begge sager at
tage spørgsmålene op med kommunen.
Jørgen Mathorne har været medlem af
Rudkøbing sejlklub i mere end 50 år.
Jørgen er ikke klubbens ældste medlem, men det medlem med det længste
medlemskab. Det honorerede formanden med en flaske vin og forsamlingen
med en klapsalve. Samme gave fik
Sonnich og Peter for deres indsats i bestyrelsen og Christian Gammelgaard for
hjælp og husly til signalmastrenoveringen.

STANDERFISK - MED ELLER UDEN FINNER
Flemming Hansen, tidligere formand, har sendt flg.
indlæg:

Finn Birger Hansen, nuværende formand, svarer
således:

Vores fisk har finner!

Fisk uden finner er OK!

Det kan undre en og anden at høre formanden for Rudkøbing Sejlklub i sin beretning på klubbens generalforsamling sige,
at bestyrelsen har ændret på klubbens
stander, så den nu er tidssvarende. Jeg
har siden hen på hjemmesiden set, at det
betyder tre stiliserede fisk uden finner.
Med den polemik som der har været om
vores klubstander igennem de senere år,
er jeg uforstående over for, at den ny bestyrelse har taget vores klubstanders udseende op igen.
Jeg skal gøre den nuværende bestyrelse
opmærksom på, at klubbens generalforsamling den 7. april 2001 besluttede, at
klubstanderen skulle have oprindeligt udseende. Det vil sige 3 blå fisk med hoved,
hale og finner som svømmer væk fra lodret side. Alt indrammet af blå kant.
På generalforsamlingen den 16. april 2005
blev klubbens vedtægter justeret og vedtaget. Her blev klubstanderens måleforhold fastlagt.
Bestyrelsen kan ikke egenmægtigt omgå
generalforsamlingsbeslutninger! Så klubbens stander må derfor stadig have fisk
med finner!
Til slut håber jeg, at den stander som lige
er hejst på den nylakerede flagmast, snarest bliver udskiftet med en som opfylder
klubbens vedtægter jævnfør ovenstående..

Der har ganske rigtigt i de senere år været megen (unødig) diskussion omkring
klubstanderens udseende og udformning.
I de seneste reviderede vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen d.
16.05.2005, er der nøje præciseret hvilken udformning, farve og ”fiskeretning”
standeren skal have. Imidlertid er fiskene
ikke nøjere defineret. For at undgå en videre diskussion (troede vi) om fiskene er
Rudskaller, Sild, Hajer eller måske Torsk,
ønskede bestyrelsen at udrydde den sidste tvivl, og efter flere overvejelser blev
den ”stiliserede” fisk valgt, da den tidligere er benyttet i standeren og ikke strider
mod de godkendte vedtægter.
Når den tidligere formand refererer til en
generalforsamlingsbeslutning i 2001, må
det bero på den tidligere formands egne
notater, da der ikke i Sejlklubbens protokol findes et godkendt referat fra nævnte
generalforsamling.
Med Sejlklubbens ikke for gode økonomi
in mente, besluttede bestyrelsen at sælge
ud af beholdningen af gamle klubstandere
samt at benytte en gammel stander, med
en fornuftig størrelse, til flagmasten.
Dette kan vi nu forstå var en fejldisposition og vi vil straks drage omsorg for, at
der bliver indkøbt nye tidssvarende standere, både til skibene og til flagmasten.
Bådejere, som har købt standere i år, vil
naturligvis få disse ombyttet uden vederlag.

Venlig hilsen
Flemming Hansen
”Miss Sommerlyst”

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Rudkøbing Sejlklub

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
on. 28.06.:
Sidste aftenkapsejlads før sommerferien
on. 09.08.:
Første aftenkapsejlads efter sommerferien
to. 10.-12.08.:
Svendborg Classic Regatta
fr. 11.-13.08.:
Nyborg Voldspil: ”Atlantic”
lø. 26.-27.08.:
SeniorOptimistCup i Dageløkke
fr. 08.-10.09.:
Sensommertur til Slien
on. 13.09.:
Sidste aftenkapsejlads
lø. 16.09.:
Hovedkapsejlads og brugtbådsmarked
sø. 17.09.
Optimist-Cup og brugtbådsmarked
ti. 19.09.
Fællesarrangement, Langelands sejlklubber
lø. 07.-08.10.:
Åletur til Strynø
lø. 14.- eller 15.10.:
Fisketur

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:
Chr. Gammelgaard tlf. 6251 1984 chr_gammelgaard@mail.tele.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.)

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

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 joernolejensen@yahoo.dk

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

Øvrige medlemmer af bladudvalget::
Per Munch, Ulla Lørring, 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

