Essensen i bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsen har arbejdet grundigt med vedtægterne, og der er temmelig mange ændringsforslag. Det meste er dog konsekvensrettelser og tekstomplaceringer med henblik på at gøre vedtægterne klare og éntydige. Vedr. generalforsamlingsdagsordenen præciseres, at valg
af formand og fastsættelse af kontingent skal være punkter på ordinær dagsorden. Juniorafdelingen får et nyredigeret afsnit: juniorafdelingen ledes af en formand og et udvalg på 3-7
medlemmer, alle udpeget af bestyrelsen. Afdelingens opgaver og ansvar er også anført.

MØDET MED HAVNEUDVALGET 20.01.05
Den 20. januar var der offentligt møde i
sejlklubben med respræsentanter for
havneudvalget.
John Kjær præsenterede havnens nye
servicemedarbejder Poul Egon Jørgensen
og indledte med at glæde sig over det
gode samarbejde vi har om lokaler/
rengøring.
Så tog han fat på udvalgets orienteringspunkter:
Drøftelser om havnens drift, ejerskab til
lystbådehavnen og financiering af den
nye bro G fyldte naturligvis meget på
mødet. Vi kunne hverken forstå eller acceptere, at de havnepenge, som vi gennem årene har betalt for at ligge ved en
bro, er brugt til alt andet i kommunen
end til at vedligeholde netop den bro, vi
betaler for!
Ud fra orienteringerne og svar på spørgsmål fra deltagerne stod det klart:
At brugerfinancieringen af bro G kommer, men at den absolut er en engangsforeteelse og at pladslejeforhøjelsen på
19% falder væk om fire år, hvor anlægsudgiften til bro G er financieret.
At kommunen ikke vil af med lystbådehavnen, der isoleret set er en god forretning!
At Havnen er indstillet på at beholde arbejdsbåden "Rudskallen".
At der er god vilje til at havnekranen skal

forblive på havnen, men det vil i givet
fald blive i privat regi.
At det overvejes at indføre chipkort til
betaling af især strøm og bad.
Man fremviste en råskitse over den nye
bro, og vi gjorde opmærksom på vigtigheden af fornuftig pullertplacering,
pladsbredde og af det tilstrækkelige antal strømstandere. Kommunen tog bemærkningerne med hjem og lovede, at
brugerne vil blive både hørt og orienteret nærmere, når der forelå noget konkret.
Så lovede man i øvrigt, at den nye bro G
nok skulle stå klar til den nye sæson!
Det lød nu mest for de mere nøgterne
som et æventyr her i H.C.Andersen-året.
Havnen er i gang med en oprydningsrunde og gør opmærksom på, at stativer
og vogne skal afmærkes tydeligt. Efterladte/kasserede genstande vil så blive
skrottet. Denne proces går i gang for
alvor efter bådudsætningen.
Mødet sluttede i en god stemning, og
Poul Egon Jørgensen afsluttede med et
tak for fremmødet: Han glædede sig til
arbejdet på havnen og samarbejdet med
sejlerne og opfordrede os til at komme
med problemer og forslag til forbedringer. Selv om midlerne er små, vil meget
kunne lade sig gøre...

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54
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STANDERHEJSNING, GENERALFORSAMLING OG FEST 16.04.05
Lørdag den 16. april kl. 14 tager vi hul
på den nye sejlsæson: Klubstanderen
sættes, og formanden vil give udtryk
for forventninger til den nye sejlersæson. Derefter er der generalforsamling i
klubhuset kl. 14,30 - dagsordenen
gengives på næste side. Sikkert er det,
at vi skal have ny formand, idet Flemming Hansen allerede ved standerstrygningen i november meddelte, at
han ikke ønskede genvalg. Endvidere
har bestyrelsen flere ændringsforslag
til vedtægterne. Gældende vedtægter
med bestyrelsens ændringsforslag ligger på hjemmesiden og vil blive frem-

lagt i klubhuset senest 14 dage før generalforsamlingen. Det væsentlige i forslaget
til vedtægtsændringer er omtalt på sidste
side. Til aftenens standerhejsningsfest
spenderer klubben middag til medlemmerne. Menuen er svinekam stegt som
vildt med efterfølgende kaffe mv.
(Drikkevarer til middagen kan købes). Der
er lagt op til en festlig sæsonstart. Tilmelding til festen hos Keld Pedersen fra den
4. april på tlf.: 6251 2647. Tilmelding er
nødvendig, da klubhuset højst kan rumme
60 til spisning. Alle oplæg og udspil vedr.
generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden efterhånden som de modtages.

NY BRO G - TIL PINSE ?

en. Samtidig skal havneværkerne have
en gang træbeskyttelse. Planen er, at
den ny bro G skal stå klar til pinse!
Havnen udsender i år en lille tryksag
med servicemeddelelse til alle fastliggere.

Poul Egon Jørgensen har travlt, for
meget skal nås inden den nye sæson, og der er ikke mange penge at
gøre godt med!. Bro G skal pilles
ned her omkring påske og nye pæle
kommer fra Holland senest den 1.
april. Sten skal flyttes, der skal uddybes lidt. Ny bro skal sættes op og
nye pæle skal slås. Vand og strøm
skal der selvfølgelig også ud på bro-

STADIG LOKAL HAVNEKRAN
Teknisk udvalg har indstillet til byrådet,
at havnekranen sælges til Torben havnesmed, så der er stadig kran på havnen!

GENERALFORSAMLINGSINDKALDELSE
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Rudkøbing sejlklub lørdag den 16. april 2005 i
klubhuset med følgende

DAGSORDEN
Velkomst
1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
4: Valg:
Valg af formand. På valg er: Flemming Hansen - ønsker ikke genvalg
Valg til bestyrelse. På valg er:
Keld Petersen - ønsker ikke genvalg
Helle Svensson - ønsker ikke genvalg

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
Arrangementer
lørdag 16. april kl. 14,00:
lørdag 16. april kl. 14,30:
lørdag 16. april kl. 18,30:

Undervisning
tirsdage
kl. 19,tirsdage
kl. 19-20,30
tirsdage
kl. 19,-

Standerhejsning
Generalforsamling
Standerhejsningsfest.
NB! Tilmelding kræves!

Radiokursus
Optimistundervisning
Træarbejder (sløjdsalen på skolen).

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.

Valg af Suppleant:
Carsten Larsen
5: Valg til udvalg:
Vedligeholdsudvalg
Hus og Festudvalg
Sejladsudvalg
Turudvalg
Bladudvalg
Juniorafdeling

Skolemester:
Underviser:
Klubhus:

6: Valg af revisorer:
På valg er: Jens Højte - villig til genvalg.
Valg af revisorsuppleant:
På valg er: Flemming Christensen - villig til genvalg.
7: Indkomne forslag:
Fra bestyrelsen er indkommet forslag om ændring af klubbens vedtægter.
Nuværende samt foreslåede nye vedtægter er fremlagt på klubbens hjemmeside
og i klubhuset.

Bent Jensen tlf. 62 51 11 64.
Eigil Olsen tlf. 62 50 10 71
Skudehavnen 63, tlf. 62 51 42 62.

Bestyrelsen

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 fax 62 51 22 47
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, Ejvind Skov, Ulla Lørring, Eva Schuldt
Rudskallen udkommer i marts, maj, aug/sept. og oktober måned.
Deadline den 20/ 02 - 20/04 - 10/08 - 20/09.

8: Eventuelt

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

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

