Marselisborg Sejlklub maj 2019
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub

Så vi kommet ind i maj måned, og sejlerskolen har fået mange nye elever, som også er nye medlemmer i
sejlklubben. Bestyrelsen vil gerne byde Jer velkommen, og vi håber selvfølgelig, at I har lyst til at fortsætte
Jeres medlemskab i mange år efter, at I har fået Jeres duelighedsbevis. Som nyt medlem i en klub med
omkring 400 medlemmer kan det måske være lidt svært at finde finde informationer om, hvad der sker i
klubben. Klubben har 3 væsentlige informationskilder; dette nyhedsbrev, facebook og klubbens
hjemmeside.
Nyhedsbrevet udsender vi som regel kort efter de ordinære bestyrelsesmøder, som normalt finder sted 2.
tirsdag hver måned undtagen i juli. Nyhedsbrevene ligger også på hjemmesiden.
Klubbens facebookside ”Marselisborg Sejlklub” bruges mest til korte her og nu informationer. Vi vil
selvfølge gerne have følgere og likes. Hvis du har lyst til at blive med-redaktør, så kontakt Pia Storvang,
>>Hvem er hvem
På hjemmesiden kan du bl.a. finde klubbens kalender. Her kan du se de fleste ting, der sker i klubregi. På
siderne ”Hven er hvem” kan du se, hvem der sidder i klubbens forskellige udvalg. Det er disse udvalg, der
driver klubbens arbejde i det daglige. Du har allerede mødt udvalget, der driver sejlerskolen. Hvis du har
lyst til mere end sejlerskolen, så tøv ikke med at kontakte et udvalgsmedlem eller bestyrelsen. Klubben kan
altid bruge en ekstra hånd. Ellers opfordre vi dig til at deltage i de forskellige ting, der sker i klubben. Vores
tilbud er for alle klubbens medlemmer.
Sailing Aarhus:
Aarhus Sailing Week i festugen er nu en realitet. Der bliver bla. finaler i Sejlsportsligaens 1. division i
festugens sidste weekend. Det kan du læse meget mere om på Sailing Aarhus’ hjemmeside. Vi vil gerne
opfordre til, at du tilmelder dig til nyhedsbrevet fra Sailing Aarhus. Først og fremmest for at få
sejladsnyheder også fra den kant, men også for at Sailing Aarhus kan fremvise en lang mailliste i deres
sponsorarbejde. >>LINK (scrol lidt ned på siden til tilmelding)
Officelab Dysten, som mest er et event for firmahold, måtte desværre aflyses i Kaløvig Sejlklub, men der er
ca. 50 tilmeldte personer til stævnet i Marselisborg Sejlklub den 23. maj >>læs mere her
Husk at tilmelde dig til Trimarrangement og Sommerklubtur

Kurser:


Teoriundervisning til duelighedsprøve med Gert Eilenberger. Kursusstart mandag den 7. oktober. Læs mere
og tilmelding >>LINK

Støt vores sponsorer, de støtter os

Marselisborg Sejlklub · Marselisborg Havnevej 100 B · 8000 Århus C · www.marselisborgsejlklub.dk

Aktiviteter:
1. maj kl. 18 og følgende onsdage: Kapsejlads på Onsdagsbanen: Skippermøde kl. 18 og første start kl. 19. Følgende
onsdage første start kl. 19. >>Tilmelding
20. maj kl 17.00: Trimarrangement: Kapsejladsudvalget inviterer til et spændende trimarrangement, som henvender
sig til både kap- og tursejlere. Læs mere og tilmelding >>LINK
25. maj: Havnens dag: Sejlklubben deltager med skolebådene og optimistjoller og måske kommer vores Elleiots også
på vandet. Desuden holder vi klubhuset åben. Bestyrelsen opfordrer vores medlemmer til at kigge forbi og give lidt liv
i klubhuset. Vi opfordrer også til at klubbens medlemmer tilmelder sig til ”Åben båd” hos havnen.
4. juni kl 18.00: Lær din båd at kende og snus til kapsejlads: Et arrangement for dem, som ikke sejler kapsejlads, men
som gerne vil lære båden bedre at kende og måske kunne tænke sig at prøve kapsejlads, enten som deltager i Easy
Race eller på Onsdagsbanen. Læs mere og tilmelding >>LINK
8.-9. juni kl. 13:00: Sommerklubtur. I år går turen til Snaptun. Vi mødes som sædvanlig til fælles frokost kl. 13.
>>Tilmelding på hjemmesiden senest onsdag den 5. juni.
23.juni kl. 18.00: Skt Hans i Sejlklubben: Nærmere information følger
Ancha
>>link til Ancha
Ungdomsafdelingen
9. april og følgende tirsdage og torsdage træning
15. juni: Marselisborg Cup: Kapsejladsstævne for ungdomssejlere i Optimist, Feva, Zoom8 og 29’er >>Læs mere her
8. juli: Tunølejr
Havfruer
Møder se klubkalender >>Link
For nærmere info kan Eva Barner Jensen kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden.
Sølvræve
Møder se klubkalender >>Link
For nærmere info kan Henrik Jensen kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden.

Mangler vi noget?
Du er meget velkommen til at henvende dig til Sejlklubbens bestyrelse, hvis du synes, du mangler information om,
hvad der foregår i klubregi. Du finder os og vore kontaktoplysninger under >>hvem er hvem. Bestyrelsen træffes også i
klubhuset kl. 17-18 i forbindelse med bestyrelsesmøder, der normalt er 2. tirsdag i hver måned. I juli holder
bestyrelsen sommerferie.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub

