
 

Marselisborg Sejlklub december 2017 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
 
På første udvalgsaften afleverede klubbens udvalg ønsker til næste års budget, som nu er under udarbejdelse. Hvad der kommer 
ud af det, bliver der orienteret om på anden udvalgsaften den 30. januar.  
 
Efter en lidt stille start er der nu ved at komme mange tilbud i aktivitetskalenderen, se nedenfor. Af de større ting i bestyrelsen 
har vi havneudvidelsen. Her har der været meget stille, men mon ikke der kommer gang i den igen, nu hvor det nye byråd snart 
tiltræder. Vi har også en ansøgning om tilskud til nye omklædningsfaciliteter liggende hos Aarhus Kommunes anlægspulje, her 
forventer vi svar sidst i januar. 
 
Der er blevet pustet liv i sejlklubbens facebook-side. Lige nu har vi ca. 250 følgere, men det kan ikke passe? Vi er da over 400 
medlemmer. Gå ind og meld dig som følger og del eller like opslagene, så sejlklubben bliver kendt ud over en lille kreds.    
 
I bestyrelsen kommer der til at ske et par udskiftninger. Michael og Rita har meddelt, at de begge træder ud af bestyrelsen til 
den ordinære generalforsamling i marts 2018. Så har du lyst til at lave bestyrelsesarbejde i sejlklubben, så giv Asger et praj på 
formand@marselisborgsejlklub.dk.  
 
Med årets sidste nyhedsbrev vil bestyrelsen gerne ønske sejlklubbens medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.  
 
Hempel Sailing World Championship 2018 (ISAF Worlds 2018) 
Datoerne er fastlagt til World Sailing 2018: Fra 30. juli til 12. august 2018 med officiel åbning den 2. august. Jeg har lagt en ny 
præsentation af stævnet på vores hjemme side. Den indeholder også stævnets officielle program/kalender. Du finder 
præsentationen >>her 
 
Du kan melde dig som frivillig på http://venma.aarhus2018.dk/bliv-frivillig/ Husk også at lægge et billede ind på din profil i 
Venma, det skal bruges til dit ID-kort til stævnet. Der er også skudt gang i rekrutteringen af frivillige til folkefest-delen af 
stævnet, her er der også mange spændende opgaver, som ikke har ret meget med sejlads at gøre. Marselisborg Sejlklub har 
meldt sig til at bemande en ølbod den 9. til 12. august. 
 
Hvis du vil have mere information om at være frivillig, så kontakt Morten fra bestyrelsen på mortenbigumjohansen@gmail.com 
eller tlf. 21 67 95 74. Hvis du ønsker mere information om stævnet generelt, kan du kontakte Nils Andersen fra bestyrelsen på 
nils@anders1.dk eller tlf. 26 16 12 62.     
 
 
Kurser: 
Vi får et SRC/WHF-kursus til foråret. Det bliver annonceret, når en endelig dato er fastsat. 
 
Aktiviteter: 
 
13. – 14. januar: DS-kursus i kapsejladsregler 
Dansk Sejlunion afholder kursus i kapsejladsregler i sejlklubben. Er du frivillig til WCS, har jeg hørt at stævnet betaler kurset, men 
få det lige bekræftet hos din teamkoordinator. Tilmelding på >>DS-hjemmesiden. Sidste tilmelding 3. januar. 
 
17. januar kl 19: Stjerneforestilling 
Stjerneforestilling i Stenomuseets planetarie om astronomisk navigation og den aktuelle stjernehimmel på vores breddegrader. 
Pris 60 kr. Sidste tilmelding onsdag den 10. januar. >>Tilmelding 
 
24. januar kl 19.00: Ølbrygning 
Jens-Jørgen vil fortælle om, hvordan du nemt kan komme i gang med at lave din egen øl og vise det nødvenlige udstyr. Der vil 
også være et par smagsprøver undervejs. Arrangementet er gratis, men tilmelding på hjemmesiden >>Link Sidste tilmelding 14. 
januar. 
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30. januar kl 19.00: 2. udvalgsaften 
Klubbens udvalg og bestyrelse mødes og snakker om klubbens arbejde i udvalgene. Udvalgene kommer med deres beretninger 
og bestyrelsen fremlægger budgettet. 
 
7. februar kl 19: Klubaften med sikkerhed til søs. 
Sejl Sikkert – en aften om sikkerhed til søs. Mere info følger …, men sæt allarede nu x i kalenderen. 
 
2. marts kl 19.00: Frivilligaften  
Hyggeaften for de frivillige i 2017 med spisning. Her vil bestyrelsen selvfølgelig også benytte lejligheden til at fortælle lidt om, 
hvad der skal ske i 2018. 
 
7. marts kl 19.00: Ordinær Generalforsamling 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
10. marts kl 10.00.17.00: Instruktørkursus 
Dansk Sejlunion holder kursus for sejlerskoleinstruktører i sejlklubben. 
 
20. marts kl 19.00: Aften for nye klubmedlemmer  
Bestyrelsen inviterer sejlklubbens nye medlemmer til en aften, hvor vi fortæller om, hvad sejlklubben tilbyder dig som nyt 
medlem af sejlklubben, ligesom vi også lytter til dine ideer og forslag. 
 
14. og 21. april: Søsætningssild 
 
28. april: Standerhejsning 
 
2. – 3. juni: Forårsklubtur 
 
9. juni: Vild med Vand/Havnens dag 
 
22. juni: Volvo Ocean Race ved Dokk1 
 
23. juni: Skt. Hans aften 
 
18. – 19. august: Sensommerklubtur 
 
13. og 20. oktober: Optagningssild 
 
27. oktober: Standerstrygning 
 
 
Ancha 
>>link til Ancha 

 
Onsdagsbanen 
- er slut for denne sæson.  
 
Ungdomsafdelingen 
Primo januar til medio marts: Svømning i Egelund Svømmehal ved Maling, søndage kl 11.00. 
19. – 20. januar: Overnatning i klubhuset med løb, film og hygge. 
6. marts kl 17.00-19.00 Gør sejllads teorien spiselig. 
20. marts kl 17.00-19.00 Gør sejllads teorien spiselig. 
7. april: Jolleklargøring 
9. - 15. juli: Tunølejr. 
  
Havfruer 
For nærmere info kan Else eller Eva kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden. 
 
Sølvræve 
For nærmere info kan Jan Møller kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden Efter 1. januar er Henrik Jensen kontaktperson 
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Mangler vi noget?  
Du er meget velkommen til at henvende dig til Sejlklubbens bestyrelse, hvis du synes, du mangler information om, hvad der 
foregår i klubregi. Du finder os og vore kontaktoplysninger under >>hvem er hvem. Bestyrelsen træffes også i klubhuset kl. 17-18 
i forbindelse med bestyrelsesmøder, der normalt er 2. tirsdag i hver måned.  
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub. 
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