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Nyhedsbrev fra RSK. 

Da vi har valgt at flytte generalforsamlingen til foråret, synes vi, der mangler lidt information fra 

bestyrelsen her i efteråret. Derfor udsender vi dette korte nyhedsbrev. 

Klubben har i dag 262 medlemmer. 
Vi har en sund økonomi.  
Vi driver en aktiv sejlklub med sejlerskole, junior sejlerskole, Sup skole og kapsejlads. 
Det er der ikke mange sejlklubber, som kan præstere. 
Bestyrelsen føler en positiv stemning i klubben - med små buler på vejen -  men det undgår vi nok ikke helt. 
 
En stor tak til de mange der arbejder i udvalg, frivillige, initiativer fra medlemmer - og til alle medlemmer. 
Bestyrelsen har haft fokus på at få SUP skolen op at stå sammen med SUP Moms. 
Vi har fået bevilget 29.800 kr. fra DGI således vi i alt har modtaget sponsorstøtte til SUP på 53.800 kr. 
Vi har investeret i 10 board. Der er 24 SUP medlemmer -  vi fornemmer stor efterspørgsel efter sporten. 

Vi har været inviteret til flere møder med Randers kommune omkring ”Byen til vandet”. 
Kommunen har haft udskrevet en arkitekt konkurrence om hvordan udviklingen i havneområdet, kan se ud. 
Vi synes ikke kommunens plan for udflytning af Randers Sejlklub er visionær nok, og har derfor sendt et 
første skriv til projektudvalget med et andet forslag til placering af havnen. 
Dette er blevet positivt modtaget og vi arbejder videre med dette.  
  
Vandkvaliteten i havnen har været diskuteret meget med Randers Kommune. Dette har medført et 
opslag/information i klubhuset og på vores hjemmeside omkring at udøve vandsportsaktiviteter i Randers 
Havn. I finder denne information under fanen ”Håndbogen” ”Ophold i Vandet” på RSK-hjemmesiden. 
Læs den før du hopper i. 

Randers havn har arbejdet hårdt på at lystbådehavnen kunne blive certificeret som ”sikker havn”. 

Det er havnen nu. Stor tak til Randers Havn.  

Oversigtskort om Redningsposter og Stiger kommer også på RSK-hjemmesiden. 

 

Dødsfald: medlemmerne Bjarne Kehlet og Knud Kristensen - æret være deres minde.  

Husk 2020 kalendermødet den: 06.11.2019 i klubhuset kl.: 19:00 

 

Såfremt der er ønsker eller punkter omkring Randers Sejlklub, som I synes bestyrelsen skal hjælpe med, er I 

altid velkommen til at kontakte os. 

Punkter eller noget omkring havnepladser eller landpladser, så bedes I kontakte Havneudvalget. 
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Nyt fra udvalg. 

 

Projektudvalget 
 
Nyt fra projektudvalget, er at vi har indkøbt skur til opbevaring af sub boards, som bliver leveret og sat op 
inden udgangen af oktober. Skuret kan indeholde 12-14 boards og bliver sat op på siden af containeren, 
oven på fliserne. 
 
Arbejdes dagen 6/10 blev endelig gennemført, og vi var 11 denne gang. Vi fik lavet en del, men kunne 
desværre ikke male, da det var lidt fugtighed i luften.  
Vi fik dog gjort godt rent på toilet og på kontoret, samt pudset vinduer ude og inde.  
Desuden blev der isoleret et rør på loftet, fast gjort et fedt filter, repareret hegn, hævet terrasse i 
restaurant samt luget ukrudt i bedene omkring klubben.  
Stor tak til de fremmødte som gik til opgaven med stor iver. 
Skiltet på plænen foran restauranten er blevet rengjort og efterset. 
Der mangler at blive malet på terrassen dels ved klubben men også ved restauranten, samt repareret 
kanten på terrassen, som har flere dårlige steder.  
 

Nye opgaver er renovering af stander masten, hjælper søges, kontakt Per E. på per.esrup@gmail.com 
 
 
Medieudvalget. 
 
Ronnie Siegumfeldt Andersen er stoppet som vores hjemmeside redaktør, og Per Christensen har overtaget 
opgaven. 
Medieudvalget søger flere aktive skribenter, som vil være med til at skildre de mange aktiviteter og 
oplevelser, der er findes som medlem af Randers Sejlklub.  
Uanset hvilken disciplin, du dyrker i klubben, så vi interesseret i din beskrivelse og dine billeder af det, du 
oplever.  
Når der er flere, der laver indlæg og opslag, så får vi et mere levende og nuanceret billede af vores 
klubaktiviteter og aktive fritid. 
Medieudvalget holder et kort kursus i 1. kvartal 2020 for jer, der har interesse i at skrive på mere end 
Facebook.  
Se mere i Klokkebøjen december 2019 udgaven. HUSK at sende indlæg og foto i god tid. 
Er du interesseret i at bidrage med dine beskrivelser, så send en mail til  
Per Christensen, e-mail: per@perma.dk eller ring 6165 9386. 
 

 
Sejlerskolen 
 
Sejlerskolen takker instruktører, bådsmænd, hjælper og elever for en dejlig sæson, alt forløb som planlagt.  
Vores to dejlige skolebåde et kommet op på land osv. som planlagt, med hjælpe af elever. 
Vi står med så godt som fuld booking på 1.års elever næste år. 
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Havneudvalget. 
 
Der afholdes skippermøde den 23 februar kl.10 
 
Petroleumsbroen bliver renoveret, da den har en del brædder der skal udskiftes. 
Der arbejdes på at indkøbe en hjertestarter. 

 
 
Juniorsejlerskolen  
 
Så er det slut med sejlads i vores junior Sejlerskole for 2019.  
Vi viser vor klub frem mange steder - vores fællesskab, hvorledes vi sejler i klubbens joller og at man kan 
lære at sejle i Randers sejlklub. 
Vi var i Udbyhøj til havnens dag. Hornbæk skole var på besøg 3 fredage - det skabte en masse glæde og 
sjov. Total hygge i regnvejr til Havnedagen i Randers ugen.  
 
Vi var med til kapsejlads i Grenå og selvfølgelig den årlige weekendtur, der igen i år gik til Ebeltoft med alt 
hvad der hører til - godt vejr, god vind og en redningsaktionen sent fredag.  
 
Som det sidste i år blev Randers mesterskabet jo også afviklet i sædvanligt godt vejr og rigtig godt humør.  
Tusind tak for i år til alle forældre og de unge sejlere, der er med til at gøre Randers sejlklubs junior 
sejlerskole til det vi står for.  
 
 
Kapsejladsudvalget 
 
Der er sejlet onsdags kapsejlads, Dorte cup og Slagters blå bånd i 2019. Som altid blev det sejlet tæt, med 
højt humør. 
Det nye kapsejladsudvalg med Lasse S. i spidsen har mange nye tiltag til næste år. Udover onsdags 
kapsejlads, Dorte cup og Slagters blå bånd, vil vi afprøve Søndags Matchrace og Kattegat Classic CUP 
Udbyhøj forsøges afholdt igen. 
 
 
SUP (Stand Up Paddle) skolen 
 
Efteråret er over os, og vi kan i SUP afdelingen se tilbage på en sommersæson med mange skønne timer på 
vandet.  
Vi har bl.a. været på vandet i de tidlige morgentimer, hvor vi har oplevet marsvin ganske tæt på boardet. 
Vi har været på ture op af åen med god strøm, og ikke mindst har vi haft en masse fantastisk samvær på 
vandet med nye og mindre nye medlemmer.  
I løbet af sommeren fik vi lavet et låsesystem, der gør det let for vores frigivne medlemmer at komme en 
tur på vandet. Det betyder at vores medlemmer nu kan bruge vores boards, når de har tid og lyst til at nyde 
naturen fra vand-siden.  
Man kan stå på SUP hele året. Det betyder at man i løbet af vinteren måske møder SUP medlemmer på 
vandet.  
Til foråret starter vi igen op med prøvetimer, opstart af begynderhold og fælles ture på vandet.  
Vi glæder os til at give endnu flere mulighed for at prøve SUP.  


