Marselisborg Sejlklub Nyhedsbrev oktober 2020
Bestyrelsen mødes én gang månedligt
Nedenstående er behandlet på mødet den 20. oktober 2020

Marselisborg Sejlklub følger Dansk Sejlunions (DS) anbefalinger for corona
og sejlsport.
Klubhuset og badefaciliteter er åbent for alle medlemmer under
forudsætning af at regeringens påbud om forsamlingsantal, afstands- og
hygiejnekrav overholdes.
Da klubhuset og vores badefaciliteter anses for at være offentlige steder,
betyder dette et krav om at alle personer over 12 år skal bære mundbind.
Flere aktiviteter er blevet ramt af det nye forsamlingsforbud på 10 prs.
Det gælder bla:



Standerstrygningen den 31. oktober
Arrangementer i klubhuset

Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyt
Hilsen bestyrelsen

Udleje og brugen af klubhuset i en coronatid
Foranlediget af spørgsmål om klubarrangementer og udleje af
klubhuset, så gælder følgende:
Ved klubarrangementer følger vi anbefalinger og vejledninger fra
Dansk Sejlunion.
Ved udlejning af klubhus til medlemmer, så overdrager klubben
brugen af klubhuset/arrangementet til privat formål, og de generelle
regler, udstukket af myndighederne for mindskning af udbredelse af
Covid-19, gælder da. Prisen for udlejning er den samme uanset hvilke myndighedsrammer,
henstillinger og Covid-19 regler der gælder.
Efter Statsministerens henstilling om ikke at afholde julefrokoster og lignende, udlejes klubhuset
IKKE til fester resten af 2020.
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Kapsejladsudvalg
Det har været en god sæson, men der har været for få både på
vandet, så udvalget arbejder på nye tiltag, der kan lokke skippere til
en venskabelig dyst på onsdagsbanen.
Se resultatlisten for pointsejladserne HER

De studerendes sejlklub har oplevet en stor tilstrømning af
medlemmer, og Ancha har måttet foretage medlemsstop, fordi der
pt mangler nok instruktører. Ancha sejler fortrinsvis i klubbens fire
Eliott kølbåde.

Talentstøtteudvalget
I ungdomsafdelingen arbejdes godt med talentstøtteprojektet, som
vil bruge talentsejlerne som trænere i klubregi.
Talentstøtteudvalget arbejder på retningslinjer for sit arbejde, og
vil snart fremlægge disse. Lige nu er der otte talentsejlere, som kan
træne. Og der er næsten det dobbelte antal børn/unge i år ift.
sidste år der kan trænes.

Sejlerskoleudvalget
Bestyrelsen får forelagt udvalgets ønske om udskiftning af
skolebåden Sea You til fordel for en skolebåd mage til Juno fra
sæson 2022, samt udvalgets ønske om forhøjelse af kursusafgift
for deltagelse på sejlerskolen fra 1900 kr. til 2400 kr. allerede fra
sæson 2021.
Sejlerskoleudvalget tilskyndes at gå videre med planer for
udskiftning af skolebåd, og forelægge en
konkret plan for bestyrelsen, når tid er. Sejlerskoleudvalget bør også kigge på, om nuværende
Scankap99-skolebåd (Juno) skal optimeres/renoveres, og udvalget tilskyndes at ansøge
bestyrelsen om midler til dette. Det besluttes desuden, at deltagergebyret for
sejlerskoledeltagelse hæves til 2400 kr. fra sæson 2021. Deltagergebyret vil således ligge på linje
med de andre sejlklubbers gebyrer for sejlerskoledeltagelse.
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Kommunikationsudvalget
En ny gruppe inden for Medie og kommunikation begynder at se dagens
lys.
Michael Krag og Søren Jendresen har rekrutteret fire unge sejlere fra
ANCHA-gruppen, der alle i deres arbejde og uddannelse har med medie
og kommunikation at gøre. Der har i september og oktober måned været
3 ide- og forberedelses møder i klubben, med henblik på at lægge en
konstruktiv og målrettet strategi for aldersgruppen 6 - til 80+ år.
Møderne har været præget af fantastisk engagement og stor iderigdom fulgt af sikker
professionalisme fra de ”unge”. Spændende fra strategi, journalistik, marketing layout og medie
anvendelse. De første øvelser og planer går i retning af opsamling af målgrupper og fastlæggelse
af strategi.
Gruppen bliver en del af Kommunikations udvalget, og vil opsamle interessenter, der har lyst til at
bidrage med delelementer til at fuldfører en harmonisk og effektiv kommunikation igennem hele
værdikæden - Det bliver spændende at følge gruppens arbejde.
Gruppen består i dag af: Eva Schwendel, Charlotte Stentebjerg, Alice Bjerre Knudsen, Magnus
Schou Mølgaard.

Kursusudvalg
Begge skolebåde blev brugt til eksamen ved afholdelse af praktisk duelighedsprøve i weekenden
den 9. – 11. oktober. Og alle deltagende bestod: Tillykke!
Bestyrelsen vurderer at undtagelserne fra forbuddet mod at samles flere end 10 personer på
samme sted er gældende, og forbuddet derfor ikke gælder fx lokaler, lokaliteter og
arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al
væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller
lignende. Også her gælder der et maksimum på 500 personer til stede samtidig. Derfor påtænkes
nedenstående gennemført indenfor reglerne:
Duelighedskursus teori 2020/21: Kursusstart den 5. oktober. Fuldtegnet
Yachtskipper 3 (Y3) 2020: Kursusstart den 22. oktober. 10 tilmeldte
SRC/VHF-kursus 2020: Weekenden den 6. – 8. november. – udskudt pga få
tilmeldte
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Havneudvidelse
Byrådet diskuterede på deres møde den 7. oktober: Udvidelse af Aarhus
Havn. Opsamling på høring.
Byrådet arbejder med to modeller der skal belyses i VVM undersøgelse,
stormodel med dækmole til 60 årsplan og reduceret udvidelse af
dækmole. Læs mere på kommunens hjemmeside
For placering af rensningsanlæg arbejdes fortsat med 2 placeringer,
udvidelse i forbindelse med Marselisborg Havn og placering på udvidelse
af Aarhus Havn

Der pågår et udviklingsarbejde mellem Sailing Aarhus (SA) og
sejlsportscentret: En arbejdsgruppe, nedsat under SA, har
lavet en indstilling til SAs bestyrelse, hvor der skal tages fat
på det vigtigste: Samarbejdsaftaler for 2021 om stævner:
Hvem gør hvad oa. Det handler både om samarbejde og koordinering af aktiviteter.
Marselisborg Sejlklub skal have sendt en repræsentant til SAs regattaudvalg.

Uddrag fra eventliste 2021, hvor MS baneteam kan
komme i spil:
Aarhus Foiling Days - den 30. april - 2. maj
X-Yacht Gold Cup - den 21. - 23. maj
29er VM - den 30. juli - 7. august
SailGP - den 21. - 22. august
Sailing Aarhus Week - den 27. august - 5.
september:
 Sailing Aarhus Week GP - den 27. – 29. august
 Sejlsportsligaen 2. division - den 27. – 29. august
 Sailing Aarhus Business Cup - Torsdag den 2. september
 Sailing Aarhus Week RegaXa - den 4. – 5. september
 Sejlsportsligaen - den 4. – 5. september

Dansk Sejlunion er også ramt af corona. Vingstedcentrets konference
afholdes den 11.-12. november virtuelt. Se HER

Økonomi
Regnskabsstatus: Klubben har Ikke så store udgifter, men heller ikke så store
indtægter. Så det ser forholdsvist godt ud. Der arbejdes på at færdiggøre
regnskabet vedr. det nye omklædningshus.

4

Arrangementer
Kommende arrangementer er at finde
i KLUBKALENDEREN
Bestyrelsen prioriterer i denne
coronatid overordnet set at afvikle
arrangementer der kan være
fællesskabende for alle klubbens
medlemmer.
Vi satser på at komme tilbage i det nye år med en stribe arrangementer

5

