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Marselisborg Sejlklub følger Dansk Sejlunions (DS) anbefalinger for corona 
og sejlsport. 
 
Mange arrangementer i klubregi er aflyst eller udskudt. Vi må lige nu ikke 
arrangere aktiviteter, hvor flere end 10 personer kan deltage. Ændringen fra 
anbefalet 2 meters smitteafstand til 1 meters smitteafstand ændrer ikke noget 
ved dette.  
 
Klubhuset er indtil videre lukket for aktiviteter, men toiletterne kan fortsat 
benyttes. 
 
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyt 
Hilsen bestyrelsen 
 

Marselisborg Sejlklub Nyhedsbrev maj 2020 

Bestyrelsen mødes én gang månedligt  

Nedenstående er behandlet på mødet den 12. maj 2020 

   

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Få en ny klubstander 
Er din klubstander blevet slidt og trænger til at blive skiftet ud? Så frisk 
din båd op med en ny. Du kan få udleveret en klubstander ved 
henvendelse til bestyrelsen, eller spørge hos ungdomsafdelingen ved 
jolleskurerne når der er træning tirsdag og torsdag kl. 17:00. 
 
 

 
 

Regattaudvalg 
Der ventes på at der samfundsmæssigt åbnes op. Alle er standby 
og afventer at der gives mulighed for at afholde stævner. 
Den 26.-28. juni er der stævne for olympiske klasser HVIS det 
kan lade sig gøre, jvf forsamlingsforbuddet.  
Festugecuppen er indtil videre ikke aflyst. Den 29. – 30. august er 
der Grand Prix for ungdomsklasser (minus optimister i år). Det 
planlægges altså afholdt hvis muligt. 

 
 
Sejlerskolen 
Brugergrupperne sejler i skolebådene. Udvalget mødes den 2. juni for at fastlægge 
om der kan begynde sejlerskolesejlads til august. Brug af skolebådene til praktisk 
duelighedsprøve midt i maj er udskudt. 
  
 
 

https://dansksejlunion.dk/corona
https://marselisborgsejlklub.dk/
https://www.facebook.com/Marselisborg-Sejlklub-127643320631306/
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=54
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Kapsejladsudvalg 
Onsdagsbanen er udskudt ind til videre. Udvalget afventer en ændring i 
forsamlingsforbuddet, så der kan etableres en onsdagsbane for flere end ti 
personer. Der kommer besked via nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook.  
  
 
 
 

 
 
 
Ungdomsudvalg 
Der trænes og sejles tirsdage og torsdage, og med forskudte 
arrangementer for nybegyndere og øvede. Der overholdes 
regelsæt for afstandskrav og for antal prs. 
Klubben har ca. 15 driftsklare optimister stående i god stand. 
Men vi har også en del ”døde” joller stående: ca 9½. Der gøres 
en indsats for at komme af med de ”døde” joller. De solgte 
Ynglingebåde er nu hentet, på nær én der skal sejles til Kaløvig. 
  
  
Turudvalg 

Sensommerklubtur forventes indtil videre afholdt den 22.-23. august. 
 
 
 
 
 

 
 
Sailing Aarhus 
Sailing Aarhus er økonomisk i knæ 
og har søsat en støttekampagne.  
 
Marselisborg Sejlklub har stor 
interesse i at Sailing Aarhus 
fortsætter sejlsportsmæssigt med 
nye store sejlsportsbegivenheder. 
Vi har derfor valgt at sende kampagnen ud til medlemmerne på en særlig mail. Klubbens 
deltagelse i Sailing Aarhus arrangementer har været med til at sikre vores gode økonomi, og 
sikret en opdateret flåde af rib-både til vores klubaktiviteter. Vi vil nødigt undvære det som 
Sailing Aarhus kan, nemlig at trække store stævner som fx det største: 2018 Sailing World 
Championships til byen. 
 
Bestyrelsen opfordrer derfor sejlklubbens medlemmer til at støtte op om Sailing Aarhus nu, og  
Det kan gøres ved at købe en klubpolo, donere et kontantbeløb eller et medlemskab af Sailing 
Aarhus Supporters SE HER.  

 
Der er generalforsamling for Sailing Aarhus i sejlsportscentret den 15. juni – under 
forudsætning at forsamlingsforbuddet løftes lidt. 

 
 

https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=49
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
https://www.facebook.com/Marselisborg-Sejlklub-127643320631306/
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=63
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=56
https://www.sailing-aarhus.dk/
https://aarhus2018.sailing.org/
https://aarhus2018.sailing.org/
https://www.sailing-aarhus.dk/stoettekampagne/
https://www.sailing-aarhus.dk/stoettekampagne/


 

3 
 

Husudvalg 
Klubhuset er stadigt lukket for aktivitet indtil videre. Toiletterne kan 
dog fortsat benyttes.  
 
 
 
 
 

 
 
Kursusudvalg 
Praktisk prøve til duelighed er udskudt. Der afventes mulighed for at kunne 
aflægge prøve hvor flere end to personer kan være ombord. 
Der er begyndt at komme tilmeldinger til duelighedskurset i oktober. 
 
Duelighedskursus teori 2020/21: Kursusstart den 5. oktober. Info og 
tilmelding HER 
Yachtskipper 3 (Y3) 2020: Kursusstart den 22. oktober. Info og tilmelding HER 
SRC/VHF-kursus 2020: Weekenden den 6. – 8. november. Info og tilmelding HER 
 
 
Sponsorudvalg 

Vi har fået to brugte udendørs udhængsskabe der skal gøres rene og bruges til 
lysreklamer for sponsorer. De står midlertidigt ved klubhusets endegavl. 
 
Efter fornyet ansøgning til SparNordfonden, har klubben fået tilsagn om kr. 
50.000,- til indretning af de nye baderumsfaciliteter. Godt holdt fast! 
Ved klubformandens ihærdighed har vi fået tilsagn om kr. 30.000 fra DIF og 
DGI foreningspuljen til omklædningsbygningen. 
 

 
Økonomi 

Vi er påvirkede af nedlukningen, men vi er ikke i krise. Vi kan måske 
søge kompensation i hjælpepakken: DIF & DGIs Coronahjælpepulje 
for manglende klubindtægter pga manglende sejlerskoleelever og 
onsdagsbane. 
Der er indkøbt 500 nye standere fra Aalborg Flagfabrik. Standere 
udleveres ved henvendelse til bestyrelsen, eller spørge i 
ungdomsafdelingen ved jolleskurene når der er træning tirsdag og 
torsdag kl. 17:00. 

 
 

Generalforsamling 
Stadigt udskudt pga forsamlingsforbuddet på mere end ti personer. Beslutning om mulig 
indkaldelse udskydes derfor til næste møde. 
 
 
Havneudvidelse  
Der har været afholdt et online-møde. Der er stadigt to modeller i spil. 
Der skal foretages VVM-undersøgelse på dem begge før en 
efterfølgende byrådsbeslutning kan blive taget. 
 

https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=52
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=57
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/kursus/Duelighed%20Opslag%202020.pdf
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/kursus/Y3_2020.pdf
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1880&CalendarEventTimeID=5657&HashCode=1515730659
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=55
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Toilet og badefaciliteter 
Det kører efter planen. Klubben har betalt en forhåndsrate deponeret til 
leverandøren af bygningerne. Levering i juni. Skruefundamenter monteres i 
uge 22. Jollepladsen skal ryddes inden og der skal fældes træer og beskæres 
hegn. Ungdomsafdelingen hjælper til.  
Byggemodning med kloak, el og vand udføres i samarbejde med havnen. 
 
 
 
 
 

 
 
Arrangementer 
Kommende arrangementer er at finde i KLUBKALENDEREN.  
Meget er udskudt indtil videre – eller aflyst 

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

