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Marselisborg Sejlklub Nyhedsbrev februar 2020 

Kære medlem af Marselisborg Sejlklub. Bestyrelsen mødes én gang månedligt og følgende punkter 

er blandt andet fra mødet den 17. februar 2020 

Hjemmeside og kommunikation 

            
 

Der blev i bestyrelsen diskuteret, hvordan vi kommunikerer om aktiviteter i sejlklubben på de sociale 
medier. Vi vil gerne have, at alle aktiviteter bliver synlige, også hvad der bedrives i klubben ud over det, der 
kan læses i nyhedsbrevene. Vi har ikke en samlet strategi for vores kommunikation, og vi har ikke én person 
der tager med rundt til de forskellige aktiviteter og rapporterer tilbage til de forskellige 
formidlingsplatforme. Så har du en førstehåndhistorie om klublivet, så send det til Facebook-administrator: 
Pia Storvang: pia@s2rvang.dk   
Ofte kræver det kun et par linjer, og hvis der er et billede f.eks. fra en mobil, må det meget gerne 
medsendes. 

 
 

Sejlerskolen 
Der arbejdes ihærdigt på at gøre klar til den nye sejlsæson. Tilmelding for nye sejlerskoleelever åbner den 
1. marts. Skolebådene søsættes fredag den 17. april kl. 13:30 og kl. 14:30. 

 

                       

Vil du være instruktør?  

Vi mangler hænder til at videregive sejlererfaring til motiverede elever med sejlerlyst. Mange af eleverne 

på sejlerskolen deltager med henblik på selv at blive bådejer. Andre elever deltager for at få lidt kendskab 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
mailto:pia@s2rvang.dk
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=10


 

2 
 

og erfaring med lystsejlads, og andre for at komme en tur på bugten en gang om ugen - få lidt frisk luft og 

”snuse” lidt til sejlermiljøet, og så måske en dag tage på langtur. 

Sejlerskolen forventes igen i år fuldt besat med elever og den udvikler sig. Det er en succes for både elever 

og instruktører, at der er to tilknyttede instruktører til hvert hold der består af fire elever.  

Hvert hold har otte skolesejladser i maj-juni samt yderligere otte sejladser i august-september. Du vil derfor 

typisk have fire skolesejladser i hver halv-sæson, som du og din instruktørmakker fordeler indbyrdes. 

Så: Er du medlem af sejlklubben, har duelighedsbevis og er interesseret i at lære fra dig med en erfaren 

instruktørmakker, eller er du tidligere instruktør og frisk på igen at hjælpe til i sejlerskolen, så smid en mail 

til Per Dahl Pedersen: perdahlpedersen@hotmail.com eller ring: 8612 8066  

Med venlig hilsen Sejlerskoleudvalget 
 

Dansk Sejlunion har lavet et nyt certificeringskoncept for diplomsejlerskole i kølbåde. Sejlerskolen vil efter 
den kommende sæson overveje, om sejlklubben skal gå ind og arbejde med konceptet. 
Og så foregår arbejdet med fondsansøgninger til projektet med nye skolebåde stadig. 
 
 
Kapsejladsudvalg 

 
Vi har klubmedlemmer, der gerne vil sejle kapsejlads på onsdagsbanen, men som ikke ved hvad de skal 
gøre. Gastebørsen på hjemmesiden kan allerede nu benyttes, og vi vil opfordre wanna-be gaster til at møde 
eventuelt interesserede skippere på skippermødet kl. 18 i klubhuset ved den første ordinære kapsejlads 
som er onsdag den 6. maj. 
 
 
Ungdomsudvalg 

 
Sæsonstart er nu planlagt og klargøring er den 26. marts.  
 
 
Festudvalg  

mailto:perdahlpedersen@hotmail.com
https://dansksejlunion.dk/uddannelse/diplomsejlerskolen/koelbaad
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=41
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=112
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=41
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=53
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Der er traditionen tro søsætningssild lørdag den 11.april og lørdag den 18.april. Begge dage klokken 12-14. 
Så kom indenom, spis lidt smørrebrød og mød klubmedlemmer – uanset om klargør båd på vinterpladsen 
eller blot vil cruise klubmiljøet. 
Den 25. april kl. 13 er der standerhejsning uden for klubhuset med taler, sang og ledsagende musik. Samme 
aften er der fest. Hold øje med hjemmesiden for nærmere detaljer.  
 
Husudvalg 
Der skal kigges på en glasliste der er faldet af et vindue på søsiden. 
 
 
Kursusudvalg 

 
Kursus i Praktisk Sejlads og Duelighedsprøve den 15. – 17. maj. Tilmelding HER 
Der planlægges et VHF-kursus til efteråret. 
 
 
Sponsorudvalg 
Vi har fået en ny drikkevareleverandør. Valget er faldet på: Fuglsang. Det betyder en mindre ombygning af 
baren til fadølsanlægget i klubhuset. Der er i øvrigt indgået en 1-årig sponsorkontrakt med SparNord. 
 
 

 
Formanden har deltaget i møde i Østjyllandskredsen den 21. januar og orienterer herfra: Der var snak om 
nedlæggelse af Østjyllandskredsen. Måske tiden er løbet fra den type møder med erfaringsudveksling.   
Generalforsamling i Dansk Sejlunion er den 21. marts 2020 i Dalum. Flere fra bestyrelsen deltager. 
Der planlægges et DM i E-sailing i år. MS skal overveje om vi kan stille et hold med ungdomssejlere. 
 
 
Økonomi 
Til årsregnskabet er der ryddet op i tilgodehavender bl.a. fra Sailing Aarhus.  

https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=52
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=57
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1875&CalendarEventTimeID=5641&HashCode=-594535457
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=55
http://www.fuglsang.dk/
https://www.sparnord.dk/
https://dansksejlunion.dk/
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Tilskudsregnskab for ungdomsarbejde blev underskrevet af bestyrelsen.  
 
 
Generalforsamling 
Afholdes onsdag den 11. marts kl 19:00 i klubhuset 

  
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.  
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 for forslagets fremsættelse. 
 
Bestyrelsesmedlemmer på valg:  
Erik M. Andersen  - modtager genvalg   
Jørn Nielsen  - modtager ikke genvalg  
Søren Harmsen  - modtager genvalg 
Suppleanter på valg 
Linda Husted - modtager ikke genvalg  
Niels Breuner - opstiller til bestyrelsen   
Kandidater opfordres til at melde sig til bestyrelsen 
 
 
Havneudvidelse 
Udvidelse af Aarhus Havn – Sejlklubbens høringssvar er indsendt af formanden. 
Nyt rensningsanlæg – orienteringsmødet den 5. februar er udskudt på ubestemt tid. 
 
 
Udviklingsaften og udvalgsaften 

 

https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=45
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Kære alle 
Vi vil gerne invitere alle interesserede medlemmer til klubudviklings aften onsdag d. 1. april kl. 18.00 
For at sikre at vores skønne klub forsat er et sted hvor alle kan mødes og udleve vores fælles passion, vil vi 
gerne høre dine forslag til, hvilke initiativer klubben kan igangsætte i fremtiden. Kom og byd ind med dine 
tanker, ideer og visioner for vores sejlklub – vi gir et let måltid medens vi arbejder! 
Mvh Bestyrelsen 
 
 
Toilet og badefaciliteter 
Vi har fået op til 316.000 kr. i tilskud fra anlægsfonden til Containerløsning.  
Der indhentes tilbud fra leverandører, forhåbentlig får vi økonomien på plads meget snart.  
Der arbejdes på sagen sammen med havnen. 
Der er indsendt en fondsansøgning til indretning/møblering. 
 
  
Arrangementer:  
Der er en del arrangementer denne vinter. De bliver løbende offentliggjort gennem dette nyhedsbrev når 
datoen er fastlagt. (se kalender for overblik over alle arrangementer): 
Erling Koch foredrag om sin sejlads hjem fra Kroatien i 2019.  Torsdag den 27. februar kl. 19:00. Tilmelding 
HER 
Elite-windsurfer Lærke Buhl-Hansen fortæller om sin sejlads til Kap Verde. Bemærk at arrangementet 
holdes på Beder Sognegård. Læs mere HER 
Generalforsamling onsdag den 11. marts kl. 19:00 
Syning af tasker lørdag den 14. marts kl 10-15. Tilmelding HER 
Brand i båden – hvilke slukningsmidler er bedst? Onsdag den 18. marts KL. 18:00. Tilmelding HER 
Splejsekursus med Åge Thorborg – en klassiker i sejlklubben vi vil anbefale. Onsdag den 25. marts. 
Tilmelding HER 
Klubudviklingsaften onsdag den 1. april kl. 18:00. Tilmelding HER  
Søsætningssild lørdag den 11. og 18. april 
Standerhejsning og standerhejsningsfest lørdag den 25. april 
Sommerklubtur weekenden den 6.-7. juni. Tilmelding HER 

 
Sensommerklubtur weekenden den 22.-23. august. Reserver datoen allerede nu. 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1868&CalendarEventTimeID=5636&HashCode=1883750340
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1871&CalendarEventTimeID=5632&HashCode=1830113242
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1850&CalendarEventTimeID=5565&HashCode=-599432203
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1873&CalendarEventTimeID=5638&HashCode=1514422916
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1870&CalendarEventTimeID=5630&HashCode=-1478417030
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1872&CalendarEventTimeID=5635&HashCode=1307876860
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1879&CalendarEventTimeID=5655&HashCode=-1654289331

