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Marselisborg Sejlklub følger Dansk Sejlunions (DS) anbefalinger for corona og 
sejlsport. 
 
Forsamlingsloftet hæves den 21. april til 50 prs udendørs og indendørs til 10 
prs under gældende afstandskrav og hygiejneregler. 
 
De endelige retningslinjer fra DS er endnu ikke udsendt. Regler for brug af 
klubhus m.v. justeres når retningslinjerne foreligger. 
 
Kom til standerhejsning lørdag den 24. april kl. 13, hvor vi fejrer begyndelsen 
på sejlsæsonen ved at hejse den blå stander, lytte til formandens tale og 
efterfølgende nyde det sædvanlige traktement – udendørs og coronastyle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder. 
Hilsen bestyrelsen 

 
 

Marselisborg Sejlklub  

Nyhedsbrev april 2021 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Ungdomsafdelingen  
Ungdomssejlerne sejler igen. De kan ses på vandet tirsdage og torsdage.   

 
Marselisborg Sejlklub havde i påskedagene, sammen med 
Hellerup Sejlklub, arrangeret en træningslejr for 
optimistjollesejlerne.  
 
 
 
 
 

Se artikel fra www.minbaad.dk om opti-sejlernes påskecamp, og interview med bl.a. Thomas 
Krüger. 

 
 
 
 
 
 

https://dansksejlunion.dk/corona
https://marselisborgsejlklub.dk/
https://www.facebook.com/Marselisborg-Sejlklub-127643320631306/
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=63
https://minbaad.dk/nyhed/archive/2021/08/april/article/samarbejde-paa-tvars-af-storebalt-40-optimister-modtes-til-traning-og-tivoli-tur-i-marselisborg/
https://minbaad.dk/nyhed/archive/2021/08/april/article/samarbejde-paa-tvars-af-storebalt-40-optimister-modtes-til-traning-og-tivoli-tur-i-marselisborg/
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Som optakt til 29’er Worlds: https://www.sailing-aarhus.dk/29er-vm-
2021-eng/ afholdes de to første weekender i maj et udtagelses 
stævne i Aarhus med MS-deltagelse. 
 
 
 
 

Husk også at følge de unge MAST-sejlere på: 
https://www.instagram.com/marselisborg_sailingteam/ 
https://www.facebook.com/mastsailingteam 
https://www.mast.one  

 
 

Kapsejladsudvalg 
Onsdagsbanen: Den 26. april lægges bøjer ud og gøres klar. 
Den 28. april er der Tune-up med 4-5 korte sejladser.  
5. maj begynder onsdagsbanen, og sejladserne fortsætter 
frem til onsdag d. 30. juni. Der er åbent for tilmelding på 
hjemmesiden.  
 
Mangler du gaster til din båd eller mangler du en båd, hvor 
du kan være gast, så lav et opslag i Gastebørsen eller 
henvend dig til Kapsejladsudvalget ved Peter Meldgaard  
Mobil: 5137 0196 

 
Der planlægges at afholde en introduktionsaften til onsdagsbanen tirsdag den 4. maj. Du kan 
tilmelde dig i kalenderen på hjemmesiden. På denne aften kan du få den mest basale viden, så du 
kan deltage på Onsdagsbanen og ikke mindst være med til den efterfølgende hygge i Klubhuset.  
 

Lørdag d. 12. juni får vi besøg af Horsens Yachtværft, som kan efterse din rig. 
Arrangementet er åbent for alle klubbens medlemmer, og er specielt interessant 

for dem, som har masten stående på båden om vinteren. Link til tilmelding HER  
 
 

Generalforsamling 
Med en forhåbning om at forsamlingsloftet indendørs 
løftes til 50 personer den 21. maj, indkalder bestyrelsen for 
Marselisborg Sejlklub til ordinær generalforsamling, som 
afholdes i begyndelsen af juni. 
Tid og sted opslås på hjemmesiden inden længe. 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
3. Aflæggelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget for det kommende år.  
4. Valg af bestyrelse.  
5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
6. Valg af 2 revisorer.  
7. Valg af 1 revisorsuppleant.  

https://www.sailing-aarhus.dk/29er-vm-2021-eng/
https://www.sailing-aarhus.dk/29er-vm-2021-eng/
https://www.instagram.com/marselisborg_sailingteam/?fbclid=IwAR0w-Jq8k_P9VlaNNrUZs4hcabfMPKidcUOFBuoKNGp9giS3K_4Hc4jbfls
https://www.facebook.com/mastsailingteam
https://www.facebook.com/mastsailingteam
https://www.mast.one/?fbclid=IwAR2n8eibLt7HhhAGAJJaaoCi5etFM3eEk-tqluzvuGFthKej4GtIX502CRk
https://www.marselisborgsejlklub.dk/hvemerhvemkapsejlads
https://marselisborgsejlklub.dk/om-aftenkapsejladserne
https://www.marselisborgsejlklub.dk/onsdagsbanen-2021
https://www.marselisborgsejlklub.dk/onsdagsbanen-2021
https://marselisborgsejlklub.dk/gasteboers
https://www.marselisborgsejlklub.dk/hvemerhvemkapsejlads
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1951&CalendarEventTimeID=6386&HashCode=2133555408
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1952&CalendarEventTimeID=6387&HashCode=30251828
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8. Fastsættelse af kontingent.  
9. Indkomne forslag.  
10. Eventuelt.  
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til 
bestyrelsen senest 14 dage før. Forslaget skal være skriftligt og indeholde en motivation. Se link til 
vedtægter for Marselisborg Sejlklub HER 
 
Bestyrelsesmedlemmer på valg:  
Asger Christiansen - modtager genvalg 
Morten B. Johansen - modtager genvalg 
Nils Andersen - modtager genvalg 
Søren Jendresen - modtager genvalg 
 
Suppleanter på valg: 
Michael P. Kragh - modtager genvalg  
 
Kandidater opfordres til at melde sig til bestyrelsen 
 
 

Kursusudvalg 
Duelighedsundervisning er på pause. Undervisningen genoptages torsdag den 3. 
juni. 
Yachtskipper 3 undervisning er på pause. Underviser har lånt lokaler hos FOF på 
Søren Frichs vej og vil afvikle undervisning fra sidst i april. 
Praktisk duelighed forventes afviklet sidst i september eller først i oktober. 
Søsikkerhedskursus afholdes af Dansk Søredningsselskab, Juelsminde tirsdag 
den 1. juni. Kurset er obligatorisk til Yachtskipper 3, men alle andre er velkommen. Læs mere og 
tilmelding >>LINK  
 
 
Festudvalg 

Linda Husted har trukket sig fra festudvalget. Hun har fået solgt båden og er 
foreløbigt flyttet i campingvogn. Tak til Linda for de mange år hun har arbejdet for 
klubben og i festudvalget! 
 
 
 
 

 
 

Sejlerskoleudvalg 
Sejlerskolen er fuldtegnet med 48 elever, og begynder sejlads i uge 17 
under skærpede forholdsregler ifm. coronapandemien. Intro-mødet den 
20. april for instruktører og sejlerskoleelever er pga. corona aflyst, og det 
stiller særlige krav til instruktørerne, at skulle klæde de nye elever godt på 
ved møde til første sejlads. Der er prøvesejlads i skolebådene for 
instruktører den 22. april. Udvalget er på udkig efter en brugt scankapp99 
skolebåd til afløsning af Larsen 25 skolebåden, og vil intensivere 
afsøgningen i sensommeren. 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/Vedtaegter%20for%20Marselisborg%20Sejlklub.pdf
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=45
https://www.marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--kursus
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1958&CalendarEventTimeID=6394&HashCode=1917884320
https://www.marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--festudvalget
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=54
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/sejlerskole/Certificering%20dok%202021.pdf
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Begge brugergrupper for skolebådene er blevet fuldt besat, og deltagerne har været aktive ved 
forårsklargøring, søsætning og rigning. 
 
DONATION 
Marselisborg Sejlklub støtter bådlauget bag redningsbåden ”Nordfalcken 2” med 5.000 kr. 

Redningsbåden Nordfalken 2, som har base i 
Egå Marina, er stækket pga. motorhavari 
efter redningsaktion i Aarhus bugt. Læs 
artikel om hændelsen i onlinemagasinet: 
www.minbaad.dk.  
 
Bestyrelsen har derfor besluttet at donere 
5.000 kr. til bådlauget bag 

redningstjenesten, der hvert år hjælper sejlere i Aarhusbugten.  
 
Nordfalcken samarbejde med DSRS – Dansk Søredningstjeneste. Se i øvrigt Nordfalckens hjemmeside HER  
 
 
 

Regattaudvalget i Sailing Aarhus tegner til at blive et vigtigt udvalg i 
fremtiden. Udvalget vil udvælge hvilke stævner Sailing Aarhus skal stå for, 
og for koordineringen af stævner samt fordelingen af disse mellem 

klubberne. 
 
Det går godt med at få bemandet de baner Marselisborg Sejlklub 
skal tage sig af i Sailing Aarhusregi. Ved '21. X-Yacht Gold Cup og 
finalesejladserne i Ligastævnet er der næsten fuldt besat. 
29'VM'et er sværere at få bemandet midt på sommeren. Her håber 
udvalget på opbakning fra ungdomsafdelingen. Til SailGP skal MS 
levere bemandede marshallbåde. Udbud af disse opgaver kommer 
senere.  

 
Hvis du har lyst til at opleve nogle af disse eller fremtidige stævner 
på nært hold, og at være en del af et hyggeligt fællesskab, så send 
en mail til Peter Meldgaard (pmeldgaard@outlook.dk) også 
selvom du ikke har prøvet det før. Vi sørger for at holdene bliver 
sammensat, så der altid er erfarne folk på de enkelte opgaver.  
 
 
 

 
Den 20. – 21. august er der SailGP i Aarhusbugten 
 
Sailing Aarhus Week - den 26. august - 5. september:  

• X – Yachts Gold Cup - den 26. – 28. august  

• Sejlsportsligaen 2. division - den 27. – 29. august  

• Sailing Aarhus Business Cup - Torsdag den 2. september  

• Sailing Aarhus Week Regatta - den 4. – 5. september  

• Sejlsportsligaen - den 4. – 5. september 
 

https://www.egaa-marina.dk/
https://minbaad.dk/nyhed/archive/2021/11/april/article/redningsbaaden-nordfalcken-er-stakket-ny-motor-mangler-efter-redningsaktion-i-aarhus/
https://nordfalcken.dk/
mailto:pmeldgaard@outlook.dk
https://sailgp.com/about/2021/
https://www.sailing-aarhus.dk/
https://www.sailing-aarhus.dk/eventkalender/
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Dansk Sejlunion  
Generalforsamling blev afholdt virtuelt den 
20. marts 2021 og MS-repræsentant: Nils 
Andersen blev valgt som suppleant til 
bestyrelsen. Stort Tillykke til Nils med valget. 

Nils deltager kun i bestyrelsesmøderne, hvis der er 
forfald. Men han modtager alle materialer og 
informationer som suppleant til bestyrelsen. 

  
 

 
 

Arrangementer 
 

Kommende arrangementer er at finde i KLUBKALENDEREN 
Genåbningen slår også igennem for klubarrangementer, så følg med … 

 
HUSK STANDERHEJSNING LØRDAG DEN 24. APRIL 2021 KL. 13.00 

https://dansksejlunion.dk/
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda

