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Marselisborg Sejlklub følger Dansk Sejlunions (DS) anbefalinger for corona 

og sejlsport. 
 
Klubhuset og badefaciliteter er indtil videre lukket for aktiviteter, men 
toiletterne kan fortsat benyttes, hvis de gældende hygiejneregler overholdes. 
 
Ungdomsafdelingen vintertræner stadig coronastyle, og sejler hver søndag 
fra kl. 13. 
 
Duelighedsundervisning og Y3-undervisning er, indtil videre, stadigt udskudt. 
 
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder. 
Hilsen bestyrelsen 
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Ungdomsafdelingen  
Har fået nye udvalgsmedlemmer og konstituerer sig med nu fire medlemmer samt 
bestyrelsesrepræsentant: Morten Petri, Uffe Riis Sørensen, Peter Krüger Andersen, 
Jakob Møller Jakobsen (Formand) samt Morten Bigum Johansen 
(bestyrelsesrepræsentant). 
 
WASZP – projekt fælles for Aarhus klubberne (understøttet af Sailing Aarhus (SA)).  
Flere klubmedlemmer har sejlet WASZP i udlånte joller gennem SA-regi, og der er 
en fondsansøgning (hos SA) på bedding til indkøb af fem WASZP-joller. Der er 
møde i WASZP-gruppen den 3. februar, og vil MS støtte projektet? Det koster 

penge at vedligeholde WASZP-joller, de kan være dyre i drift. Hvem skal vi have til at passe jollerne? 
Skal en træner betales for opgaven? Vi er seks klubber i bugten til projektet i SA, og vores MS-formand  
Asger Christiansen tager bestyrelsens generelle velvillighed til at afprøve nyt projekt for fastholdelse og 
interesse for ungdommen, samt bestyrelsens bekymring for projektets driftsøkonomi og 
driftsvedligehold med tilbage til SA. 

https://dansksejlunion.dk/corona
https://marselisborgsejlklub.dk/
https://www.facebook.com/Marselisborg-Sejlklub-127643320631306/
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=63
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Generalforsamling 

Med en forhåbning om at forsamlingsforbuddet løftes 

lidt, indkalder bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub til 

ordinær generalforsamling, som afholdes  

tirsdag den 9. 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. Se link 

til vedtægter for Marselisborg Sejlklub HER 

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg:  

Asger Christiansen - modtager genvalg 

Morten B. Johansen - modtager genvalg 

Nils Andersen  - modtager genvalg 

Søren Jendresen  - modtager genvalg 

 

Suppleanter på valg: 

Michael P. Kragh - modtager genvalg  

 

Kandidater opfordres til at melde sig til bestyrelsen 
 
 
 
Sailing Aarhus 
Der er nu skabt en tilfredsstillende event-lejeaftale 
mellem Sailing Aarhus (SA) og Aarhus Internationale 
Sejlsportscenter. De samlede udgifter til 
seljsportcenteret er blevet halveret for 2021. 
 
Se direktør for SA: Jon Koch Hansens fortælle om de 
forberedelser SA gør for den nye sejlsæson. 
 
 
 
Dansk Sejlunion  

Afholder generalforsamling den 20. marts 2021. Følg med her: Generalforsamling 2021 
(dansksejlunion.dk) 

 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/Vedtaegter%20for%20Marselisborg%20Sejlklub.pdf
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=45
https://www.sailing-aarhus.dk/
https://www.sejlsportscentret.dk/
https://www.sejlsportscentret.dk/
https://dansksejlunion.dk/
https://dansksejlunion.dk/dansk-sejlunion/generalforsamlinger/generalforsamling-2021
https://dansksejlunion.dk/dansk-sejlunion/generalforsamlinger/generalforsamling-2021
https://vimeo.com/497261065?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR0lt0DQkdudva5QL68KYA3-YJHBE7vBKNfLrNw3qBY4FepGKoEH69WkBsI
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Økonomi 

Bestyrelsen har gjort status for 2020. Klubben rammer tæt på 

budget, fordi vi har fået coronastøtte mv. Resultatet er præget af 

færre udgifter samt færre indtægter, og det er den kombination 

der gør, at vi næsten lander på det budgetterede. Regnskabet 

sendes nu til revisor.  

 

Bestyrelsen håber at coronarestriktionerne er lempede til maj, når den nye sejlsæson går i gang. Der er 

derfor et ønske om at alle udvalg planlægger sædvanlige aktiviteter. 

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

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

