Marselisborg Sejlklub Nyhedsbrev november 2020
Bestyrelsen mødes én gang månedligt
Nedenstående er behandlet på mødet den 10. november 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, at alle personer over 12 år skal bære mundbind.
Duelighedsundervisning og Y3 gennemføres med de gældende regler
overholdt.
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyt
Hilsen bestyrelsen

”Årets spadeholder” er udnævnt og tildelt Jakob Bjerre
Knudsen, som er placeret i højre side af billedet.
Reglerne for at blive ”Årets spadeholder” er ganske simple:
Den nye Spadeholder skal have gjort fortjenstfuld indsat for
Marselisborg Sejlklub, og det er suverænt den afgående
spadeholder, der bestemmer, hvem der bliver den nye
spadeholder. Årets spadeholder bliver normalt offentliggjort i
forbindelse med standerstrygningen, men den var desværre
aflyst pga. Corona-restriktionerne. Spaden blev i stedet
overrakt i klubhuset en tirsdag aften, hvor årets nye
spadeholder var til stede sammen med en mindre gruppe fra
Ancha. Vi ønsker Tillykke. Den flotte motivering kan LÆSES HER
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Kommunikationsudvalget
Arbejdsgruppen: Medie og kommunikation udarbejder en strategi for aldersgruppen

6 - til
80+ år. Bestyrelsen vil arbejde med medie og kommunikation som tema til bestyrelsesmødet
den 12. januar 2021.
Nye målgrupper
Veteranprojektet tager form med arbejdstitlen: En ny kurs.
Formålet med En ny kurs er at få flere på vandet og aktivere
den samfundsforpligtelse og det sociale ansvar, vi som
forening har overfor udsatte grupper. Målet er at få 4
veteraner på vandet i 2021 og tilbyde dem strategier for
mestring af sejlads, så de kan opleve kontrol i nye miljøer.
Der er derfor ikke tale om undervisning i duelighed, men at
sikre trygge rammer omkring lystsejlads. Der skal
udarbejdes et prospekt til brug for fondsstøtte, og der er forskellige aktører/interessenter i
veteranmiljøet, som tænkes kontaktet for samarbejde. En ny kurs bliver et roligt lav-intensivt
sejlklubprojekt og med en lille styregruppe. Bestyrelsen for sejlklubben er følgegruppe på
projektet.
Facebook-siden har viderebragt en reklame for et ungdomsskolehold i sejlsportscentret.
Aarhus Kommune står bag tilbuddet om duelighedsbevis for ungdom, og vi opfatter ikke
reklamen som unfair konkurrence til klubbens egen duelighedsundervisning.

Der kommer en del stævner næste år og der tænkes
derfor på udvidelse af sekretariatet. Vi er glade for, at
vores egen Peter Meldgaard har meldt sig som
teamleder for et eventuelt MS baneteam ifm X-yachts gold cup 2021.
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
Læs i øvrigt om Youth Foiling World Cup i Hongkong til
februar.
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Økonomi
Bestyrelsen overvejer at forenkle kontingentsatserne og at justere det
generelle kontingent opad. Beslutning om forslag til takstændring, som skal
vedtages på kommende generalforsamling, tages på næste møde den 8.
december 2020.

Klubkonferencen 2020 foregik over to
aftener virtuelt. Optagelser af de 21
forskellige oplæg fra webinaret kan ses
HER.
Fra indbydelsen:
Bliv inspireret af urmennesket til
hvordan man tager bedre imod de
mange nye sejlere, der er dukket op i
løbet af sæsonen. Hør om hvordan det
gik da Sejlerne fra Oure, inspireret af Norske Vinnskift, tog en flok unge med minus sejlerfaring
med på vandet. Få en række bud på hvorfor det kan være en god idé at gå i gang med Esejlsport. Eller se hvordan Diplomsejlerskolen kan være en genvej til at skabe super dygtige
sejlere og surfere!

Arrangementer
Kommende arrangementer er at finde
i KLUBKALENDEREN
Klubaftener er aflyst indtil videre.
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