Årsberetning 2020 for Marselisborg Sejlklub

Pandemien og de deraf følgende restriktioner for fælles aktiviteter har sat rammerne for klubaktiviteterne i
2020.
Klubaftener og kurser i foråret blev aflyst – generalforsamlingen blev udskudt til august – standerhejsning og
– strygning blev gennemført i total stilhed.
Ungdomsafdelingen lykkedes med at gennemføre næsten normale sejlaktiviteter, men måtte aflyse Marselis
Cup.
Onsdagskapsejladserne blev gennemført med færre sejladser i foråret og fuldt program i efteråret. Dog med
færre deltagere og mindre socialt samvær.
Undervisning i Sejlerskolen blev aflyst både forår og efterår, så bådene var til fuld disposition for
brugergrupperne, efter corona retningslinjerne udstukket af Dansk Sejlunion.
Kurser i Duelighed og Yachtskipper 3 blev begge påbegyndt i oktober, men undervisningen er sat på pause
til bedre tider.
Ligeledes måtte klubaftener i efteråret og vinteren aflyses.
På den positive side er det endelig lykkedes at få opført nye omklædningsfaciliteter for ungdomsafdelingen.
Bygningen er opført med økonomisk støtte fra:
. Aarhus Kommune, Sport og Fritid, Anlægspuljen til forenings – og fritidsfaciliteter
. DIF / DGI foreningspulje
. Friluftsrådet
. Spar Nord Fonden
Og ikke mindst både praktisk og økonomisk støtte fra Marselisborg Havn.
Solcelleanlægget på bygningen er leveret af og med støtte fra Viva Energi.
Regattaudvalget og baneteamet har været aktive i forbindelse med de stævner der er gennemført i Sailing
Aarhus regi.
En gruppe af vores talentfulde unge sejlere er tilknyttet Elite – og Talentcenteret og træner dagligt fra Aarhus
Internationale Sejlsportscenter, samtidig er sejlerne tilknyttet vores ungdomsafdeling som trænere.
For at understøtte den videre udvikling mod elitesejlere har bestyrelsen igangsat et arbejde omkring
ungdomssejlerne ”Marselisborg Sailingteam – MAST” med sloganet ”Sammen mod OL”.
I 2020 har Sejlklubben understøttet talenterne, som samtidig er trænere i ungdomsafdelingen ved dækning
af kontingentet for træning i Elite – og talentcenteret. Se præsentationen på www.mast.one.
Nye målgrupper
Et nyt initiativ er på vej med sejlads for soldater-veteraner drevet af Michael og foreløbig placeret under
bestyrelsen.
Det seneste år er der kommet fornyet interesse for friluftsliv og aktiviteter, på vandet har vi mødt mange nye
sejlere og der bliver handlet rigtig mange lystbåde.
Vi skal i klubben være klar, når forsamlingsrestriktionerne lempes med tilbud til nye sejlere, dels de der har
købt båd, dels de som vil prøve sejlerlivet.
Dansk Sejlunion har flere initiativer som kan støtte klubarbejdet:
• Forstærket indsats for tursejlere og bådejere.
• Opbygning af ”Sejlernes Videnscenter” på dansksejlunion.dk.
• Satsning på uddannelse af trænere til klubberne.
• Satsning på kommunikation og markedsføring.
• Opmærksomhed om kvinder i sejlsport.
• Opmærksomhed på at få svagt stillede med i sejlsporten (CSR). Der er sat flere initiativer i gang, herunder
en involvering i Danmarks Idrætsforbunds Soldaterprojekt.
• E-sejlsport - Dansk Sejlunion har sat flere initiativer i gang og bl.a. oprettet en rangliste

BESTYRELSEN
Efter generalforsamlingen i august 2020 konstituerede bestyrelsen sig med følgende arbejdsfordeling:
Formand: Asger Christiansen, bestyrelsesrepræsentant i Sailing Aarhus
Næstformand: Morten Bigum Johansen, Ungdomsudvalg, følgebåde og Elliot, Kursusudvalg
Kasserer: Erik Meldgaard Andersen, Turudvalg, Klubhusudvalg
Referent: Niels Breuner, Sejlerskole, Nyhedsbrev
Bestyrelsesmedlem: Søren Jendresen, Sponsorudvalg, Medie og kommunikation
Bestyrelsesmedlem: Nils Andersen, Dansk Sejlunion, Elite – og Talentcenter, Talentstøtte
Bestyrelsesmedlem: Søren Harmsen, Kapsejlads, Regattaudvalg, Sailing Aarhus
Suppleant: Michael P. Kragh, Nye målgrupper, Medie og kommunikation
Suppleant: Vakant
På grund af Covid 19 pandemien blev den ordinære generalforsamling, indkaldt til afholdelse den 11. marts
udskudt med afholdelse den 24. august 2020.
Alle har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen har afholdt månedlige møder til behandling af klubbens drift.
Klubben er økonomisk velkonsolideret, hvor regnskabet for 2020 igen udviser overskud.

MEDLEMSTAL
Marselisborg Sejklub medlemstal er per 31/12 opgjort til 377 medlemmer med nedenstående fordeling.
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Det samlede medlemstal er reduceret med 13, det kan tillægges at Sejlerskolen ikke har gennemført
undervisning.
For ungdomsårgangene er der en pæn fremgang fra 22 til 31.

HAVNEUDVIDELSER
Aarhus Kommune arbejder fortsat med helhedsplan for Tangkrogen, hvor udvidelse af Marselisborg
Rensningsanlæg er drivkraften og en udvidelse af Marselisborg Havn med op til 500 bådpladser er anden
del.
Helhedsplanen omhandler arealudlæg for ændret arealanvendelse samt udbygning af land – og
havneområder ved Tangkrogen:
. Etablering af nyt rensningsanlæg
. Udvidelse af Marselisborg Havn
. Regulering af trafikale forhold
Aarhus Havn har sideløbende planer om udvidelse af erhvervshavnen mod syd.

Kommune – og lokalplanarbejde samt VVM undersøgelser forventes afsluttet i 2022.
Rensningsanlægget planlægges til ibrugtagning i 2028.
Hvornår anlægsarbejderne går i gang henstår stadig i det uvisse.

SAILING AARHUS
Klubsamarbejdet ”Sailing Aarhus”, med deltagelse af 5 Sejlklubber ved bugten i Aarhus Kommune, arbejder
med konsolidering og udvikling af nye aktiviteter.
I 2020 måtte en stribe stævner aflyses, dog lykkedes det i august – september at gennemføre Aarhus Sailing
Week med et reduceret program og stævnerne fordelt på flere locationer.
Til gengæld er der fuld plade i 2021:

Dog har det allerede nu været nødvendigt at flytte X-Yachts Gold Cup til Sailing Week, den sidste weekend i
august.
Marselisborgs regattaudvalg satser på deltagelse med baneteamet i Sailing Week.

Hvis du har lyst til at opleve nogle af disse stævner på nært hold, og at være en del af et hyggeligt
fællesskab, så send en mail til Peter Meldgaard (pmeldgaard@outlook.dk) også selvom du ikke har
prøvet det før.
Til udvikling af Sailing Aarhus professionelt og kommercielt er etableret erhvervsnetværk.
Erhvervsnetværk, sponsorer, indsamlingskampanger og coronahjælpepakker har sikret økonomien, så
Sailing Aarhus også for 2020 ender med et positivt resultat.

Elite – og Talentcenter
Kraftcenteret med træning af elite og talenter under Dansk Sejlunion har udgangspunkt i Sejlsportscenteret.
Marselisborg Sejlklub deltager som Centerklub, der giver muligheder for udvikling af vores trænere ved
sparing med centertrænerne.
Der arbejdes på ny model med klasse eller funktionstrænere i takt med at Finn Beton trækker sig tilbage.
Antallet af ungdomssejlere der dagligt træner i Elite- og Talentcenteret er stigende, fra MS deltager nu 8
ambitiøse sejlere.

VILD MED VAND
Det fælles projekt for markedsføring af vandsport mellem havne og sejlklubber blev aflyst i 2020 på grund af
forsamlingsrestriktioner.

NYE OMKLÆDNINGSFACILITETER
For at fastholde og udvikle sejlsportsaktiviteterne i klubben har vi arbejdet med etablering af bade – og
omklædningsfaciliteter først og fremmest for vores ungdomssejlere.
Nu er det endelig lykkedes, huset er taget i brug og sejlsæsonen for optimistsejlerne blev forlænget helt til
jul.
Udvendig mangler lidt terrasse og belægning, men det får vi klaret i foråret.
Pavillonen er opført i samarbejde med Marselisborg Havn, som både har støttet praktisk og økonomisk ved
opførelsen.
Sammen med projektet er kloakeringen fra klubhuset renoveret med ny, effektiv pumpebrønd.

Toilet, bad – og køkkenfaciliteter er til rådighed for havnens brugere, gæstesejlere og campister i
det omfang facilliterne ikke benyttes af ungdomsafdelingen ved afholdelse af træning, stævner
m.v.
MH forestår renholdelse af køkken og toiletter incl. levering af toiletartikler
Aftalen erstatter tidligere aftale om gæstesejleres brug af Marselisborg Sejlklub klubhus.

Beretning Ungdom 2020
Året 2020
2020 har som alle ved været en træls sports år, vi fik ikke sejler meget i foråret pga. Corona. Men kom
stærkt igen hen på sommeren, har haft nogle helt fantastiske aftener på havnen hen over sommeren og
efteråret og sluttede aften træningen af lige efter uge 42. En lille gruppe af de mest øvet sejler har vinter
trænet om søndagen når vejret har været til det.

Januar 2021
Sejlere
Vi har i 2020 haft ca. 30 aktive juniormedlemmer tilknyttet ungdomsafdelingen 2/3 af sejlerne er tilmed piger.
(hvor af 5-6 af dem er ny sejlere). Her henover vinteren har vi fået ønsker fra yderlige 3 nye sejlere der
ønsker at starte op til foråret og mon ikke der kommer flere.
Der er primært sejlet optimist, Zoom8 og Feva.
Ligeledes fik vi startet vores nye krappehold op lige efter sommerferien. Det var vores ungdoms landshold
sejler i 49erFX Ellen Nilsen og Frederikke Hempel, som startede holdet op med 6 sejler i alderen 5-8 år, alle
6 sejler var på vandet og fik en smagsprøve på at sejle optimist jolle, det var en kæmpe succes og vi
arbejder videre på udvikle dette hold i 2021, det forventes at krappeholdet sejler de sidste 4 uger op mod
sommer ferien og 4 uger efter sommer ferien, så der bliver min 8 trænings aftnerne for de små sejler.

Krappe hold 2020
Trænere
Vi har i løbet sæson haft 8 træner som på skift har trænet vores sejlere (alle aktive MS sejlere som sejler
29er, 49er eller surfere).
Alle trænere er jollesejlere ”vokset op” i Marselisborg Sejlklub
Stævner
Marselisborg Sejlklubs tilbagevendende stævne blev desværre aflyst i 2020 pga Corona. Men mange af
vores sejler deltog i flere af de stævner der dog blev gennemført i løbet af 2020.

Klubmester skab 2020
Vi gennemførte i efteråret klubmesterskab for optimist og feva joller, men pga. Corona har vi ikke
offentliggjort placeringerne og uddelt pokaler, da vi gerne vil samler sejlerne et en ceremoni. Så resultaterne
må vente lidt i nu.
Tunø lejeren 2020
Tunølejren i uge 28 forløb igen i år rigtig godt og med fantastisk vejr, hvor trænere og deltagene forældre
løste opgaven fantastisk. Tunølejren er et stort hit for sejlerne, og her hvor nye sejlere for alvor kommer til at
føle sig som en del af fællesskabet. Ud over sejlads, blev der spillet fodbold, rundbold, quiz, morgenløb og
meget mere.
Dog blev opstarten rykket en dag pga. af for meget vind, da vi ikke kunne sejle gummibåde og forældre
bådedne til Tunø, med afsted kom vi dagen efter og lejeren blev hurtig sat op.

Transport sejlads til Tunø

Der skal lyde en stor tak til alle forældre og træner der står for denne fantastiske sommerlejr. Og ikke mindst
vores kød leverandør til lejeren Slagterriget i Bruunsgade og Vagn (Havnefoged på Tunø)

Fokus i 2021:
Der vil i 2021 ud over vores vigtiges fokus område ’Fællesskab’ være øget fokus på flg. Punkter:




Tilgang af nye sejler i alderen 8-10 år (nyt materiale om vores ungdomsafdeling, kontakt til skoler og
klubber i syd byen og vennedage). Her kan vi bruge alt det hjælp fra alle i klubben vi kan få, så hvis
nogle kan byde ind, er I meget velkommen!!
Tilgang af nye sejler i alderen 6-8 til vores nye krabbe hold
Fastholdelse af de ældre sejler, øget speciel træning (29er) og torsdags træning i Elliot (fokus på
samarbejde og matchrace)

Ungdomsafdelingen

Ancha årsberetning
Ancha har haft endnu et godt år, med masser af sejlads og hyggelige aftener. Vi er 30 aktive unge
Ancha sejlere, som er samme antal aktive som sidste år. På trods af forsamlingsrestriktioner er det
lykkedes at samles til sejlads og hygge os i klubhuset.

Beretning fra Sejlerskolen sæson 2020.
Skolebådene
Sejlerskolen råder over 2 skolebåde, henholdsvis
”Juno” en ScanKap 99

”See-You” en Larsen 25.

Sæsonen 2020
Sæsonen 2020 startede vanen tro med at vi kunne melde alt udsolgt i løbet af den første
dag hvor der var åbnet op for tilmelding til sejlerskolen. 48 elever havde igen ønsket at
komme på et af vores 12 skolehold. 6 af de tilmeldte var elever fra 2019 der ønskede at
tage et år mere, hvilket falder i tråd med vores anbefaling til eleverne om at man bør gå på
sejlerskole i 2 sæsoner.
Inden vi nåede at få sammensat holdene blev vi ramt af Corona-pandemien, og de
restriktioner som den medførte, i forhold til afstandskrav, forsamlingsforbud, krav til
hygiejne mv. Vi valgte at følge anbefalingerne fra Dansk Sejlunion nøje, og med baggrund
heri så vi i april måned ingen anden udvej, end at aflyse undervisningen foreløbigt indtil
udgangen af juli måned.
Vi sørgede for løbende at orientere vores elever og instruktører om udvalgets overvejelser
og fik lutter opbakning til den måde vi håndterede disse nye og ukendte udfordringer på.
D. 8. juni blev forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer, mens krav om 1-2 meters
afstand blev opretholdt.
At eleverne på Sejlerskolen skulle holde til 2 meters afstand til hinanden ved kraftig
aktivitet i bådene så vi som et krav der ikke kan opfyldes når man er op til 5 personer i
samme cockpit. Derfor besluttede udvalget netop d. 8. juni at aflyse undervisningen
endegyldigt for hele sæson 2020.
Skolebådene har derfor kun været anvendt af vores 2 brugergrupper jvf. afsnittet nedenfor.
Tirsdag d. 20. oktober blev skolebådene afrigget med hjælp fra vores brugergrupper. Sejl,
hynder samt alt grej, blev lagt i depot i grejskuret og bagefter var der fællesspisning og
hygge i klubhuset for de fremmødte. Lørdag d. 24. oktober blev bådene sat på land,
rengjort og efterfølgende vinterkonserveret.

For den kommende sæson 2021 er det besluttet at vi vil gå efter at få startet
undervisningen i Sejlerskolen op som normalt, uanset vi i skrivende stund stadig er ramt af
de samme restriktioner som gjorde at vi aflyste i 2020.
Om vi kan starte undervisningen til maj eller først senere, det ved vi ikke, men én ting er
sikkert: Vi følger myndighedernes anbefalinger og påbud i forhold til forsamlinger,
afstandskrav mv. Sejlerskolen skal være et trygt sted at komme såvel for elever som for
instruktører.
Deltagerne
Mange af eleverne på sejlerskolen deltager med henblik på selv, at blive bådejer, herunder
delebåd. Andre elever deltager for at få lidt kendskab og erfaring med lystsejlads, og at
komme en tur på bugten en gang om ugen - få lidt frisk luft og ”snuse” lidt til sejlermiljøet,
og så måske en dag tage på langtur.
Det er sædvanligvis deltagere fra begynderholdene, der fortsætter på øvede hold, men det
sker også, at det er elever med anden sejlerfaring der søger ind på de øvede hold.
Der er efterhånden flere deltagere, der efterfølgende får gasteplads på nogle af de
kapsejlende både på onsdagsbanen. Denne mulighed er en god overbygning på
sejlerskolen, og vi sætter stor pris på, at klubbens bådejere på den måde tager godt imod
de nye medlemmer, der ønsker at videreudvikle deres kompetencer inden for sejlads.
Hvert år oplever vi også at elever fra Sejlerskolens bliver bådejere og pladshavere i
Marselisborg.
En del af vores elever vælger hen over vinteren at deltage på sejlklubbens kursus i
teoretisk duelighed. Ligeledes kommer en væsentlig andel af kursisterne på klubbens
kursus i praktisk duelighed fra Sejlerskolens hold.
Certificering
Ud fra et ønske om tydeliggøre kvaliteten og sikkerheden i vores sejlerskole, herunder at
signalere, at undervisningen gennemføres af kvalificerede instruktører i henhold til Dansk
Sejlunions anbefalinger, blev Sejlerskolen i 2014 certificeret under Dansk Sejlunion.

Certificeringsdokumentet er lagt på Sejlerskolens side på www.marselisborgsejlklub.dk.
Certificeringen er tidsbegrænset og skal løbende fornyes, hvilket senest skete i december
2018 for en ny periode indtil december 2021.
Ved indgangen til sæsonen 2020 lancerede Dansk Sejlunion en ny version af deres
sejlerskole kaldet Diplomsejlerskolen.

Beslutningen blev truffet i forlængelse af at unionen i 2018 var blevet udbyder af
Duelighedsbeviset, efter at ansvaret tidligere havde ligget hos Søfartsstyrelsen.
Den nye sejlerskole er modulopbygget, således at elever i takt med indlæringen kan samle
små diplomer der dokumenterer deres færdigheder på en kølbåd. Der kan tages 5
moduler, henholdsvis Begynder, Gast, Rorsmand, Supergast og Skipper.
Den nye undervisningsform har været drøftet i sejlerskoleudvalget, uden at der er truffet
en beslutning om hvorvidt vi ønsker at implementere denne i vores fremtidige
undervisning. Endelig stillingtagen tages i 2021, idet det er en forudsætning for
forlængelse af vores certificering, at Diplomsejlerskolen implementeres i klubben senest i
sæsonen 2022.

PR
Reklame og offentliggørelse af klubbens sejlerskole, sker primært via sejlklubbens
hjemmeside, og herfra kommer også de fleste henvendelser, der fører til en
sejlerskoletilmelding. Desuden markedsføres sejlerskolen via nyhedsbrev til klubbens
medlemmer samt via opslag på Facebook.

Brug af skolebåde til brugergruppe-sejlads
I 2020 var ”Juno” og ”See-You” udlejet til brugergruppe bestående af henholdsvis 5 og 4
klubmedlemmer, hvor alle har taget Duelighedsbevis og alle med fornøden rutine i
bådhåndtering. De indgåede aftaler med sejlklubben giver brugergrupperne råderet over
bådene, når de ikke skal anvendes til skolesejlads.
Idet der i 2020 ikke har været skolesejlads på grund af Corana-pandemien, så har
brugergrupperne haft råderet over de 2 skolebåde alle ugens dage hele sæsonen. Til
gengæld pålagde Corona pandemien visse begrænsninger i starten af sæsonen på grund
af risikoen for smittespredning. Disse begrænsninger betød at der indtil d. 19. maj alene
kunne sejles med familiemedlemmer eller en fast makker og at der skulle gå 48 timer
mellem hver benyttelse af skolebådende.
Brugeraftalerne har den fordel for Sejlerskolen og for klubben, at der overfor brugerne
medfølger et ansvar for, at bådenes vedligeholdelsesmæssige stand opretholdes, og at
man som bruger deltager i arbejdet omkring søsætning og landsætning af båden.
For sæsonen 2021 forventes de 5 brugere på ”Juno” at forsætte endnu en sæson. På
”See-You” har 1 af gruppens medlemmer ønsket at træde ud af aftalen, men der er
interesse fra nye medlemmer til at indtræde, hvorfor det forventes at begge brugergrupper
vil være fuldt tegnet også i 2021.

Instruktør-team
Sejlerskolen har en gruppe på ca. 21 instruktører tilknyttet. Sejlerskolens instruktører
rekrutteres fra sejlklubbens medlemmer. Instruktører har flere års sejlererfaring fra sejlads i
egen båd eller som gast på andre både, og har Duelighedsbevis. Instruktørerne har for de
flestes vedkommende givet positive tilkendegivelser i forhold til at undervise i Sejlerskolen
i den kommende sæson.
Flertallet af sejlerskolens instruktører har deltaget i Dansk Sejlunions sejlerskoleinstruktørkurser. Nye instruktører forudsættes at deltage på et sådan kursus indenfor 1-2 år. Hvert
hold har typisk tilknyttet to instruktører, som fordeler de enkelte sejl-lektioner mellem sig.
Sejlerskole-udvalget
Udvalget har i løbet af 2020 bestået af Per Dahl Pedersen, Peter Uhre, Jørn Tholstrup,
Åge Thorborg, Niels Breuner og af Dan Egedesø, hvor sidstnævnte er formand for
udvalget..
Sejlerskoleudvalget varetager driften af sejlerskolen med sammensætning af elevhold og
etablering af instruktør-teams. Derudover ansvar for etablering af brugergrupper,
vedligehold af skolebåde, opdatering af hjemmeside og Facebook m.m. Opgaverne er
fordelt efter udvalgsmedlemmernes egne ønsker og interesser.

Der blev i 2020 afholdt i alt 6 udvalgsmøder fordelt med 5 møder i 1. halvår og 1 møde i 2.
halvår. På grund af restriktioner i forbindelse med Corona-pandemien, blev de fleste
møder afholdt virtuelt.
Kommunikation i udvalget imellem de afholdte møder sker pr. e-mail.

Planer for 2021
Sejlerskolens succes igennem de senere år med 12 skolehold og 2 brugergrupper har
efterhånden sat sine spor på de 2 skolebåde. I samråd med instruktørteamet og de 2
brugergrupper er der udarbejdet lister for de 2 både med ønsker til udbedring af slidtage
og mangler. For 2021 har vi derfor afsat ekstra i vores budget til drift og vedligeholdelse af
bådene.
Herudover fortsætter arbejdet med realisering af sejlerskolens målsætning om at vi
fremover skal have 2 ens klubbåde. Vores oprindelige projekt gik ud på at udskifte begge
vores nuværende både til fordel for 2 andre og nyere både. Udvalget har i 2020 besluttet
af ændre dette, således at der i stedet arbejdes hen i mod, at vi fra sæson 2022 skal have
anskaffet yderligere en ScanKap 99 i stedet for ”See-You” der herefter skal sælges.

Hilsen Sejlerskolen

BERETNING FESTUDVALGET 2020
Det som er med så mange andre gode tiltag desværre heller ikke lykkedes for Festudvalget at gennemfører
et eneste af vort planlagte arrangementer.

Så musikken holder en pause.

Beretning for Kapsejladsudvalget 2020
Sæsonen startede jo som alt andet lidt tyndt og flere planlagte arrangementer blev aflyst, ligesom
der var færre deltagere på banen end normalt. Da vi først kom i gang blev der til gengæld vist stort
initiativ for at få gode sejladser og der blev arrangeret
små after sailing
arrangementer med
grillpølser til max 5 m/k. Efter
sommerferien kunne vi igen
mødes på bugten og i
klubhuset og vi havde en
rigtig fin efterårssæson med
op-ned baner, Stjernesejlads
i særdeles hårdt vejr og
nogle gode lørdagssejladser
til hen i oktober. Dertil
naturligvis efterfølgende
hygge i klubhuset og efter
sidste sejlads blev der uddelt
præmier, ikke mindst til årets
pokalsluger, som ses på
billedet.

Dommerbåden, klar til start
Planlægningen af sæson 2021 er i gang, der
er åbent for tilmeldinger på hjemmesiden
og den første båd er allerede tilmeldt.
Det aflyste arrangement med Horsens
Yachtværft forventer vi falder på plads i år,
ligesom vi planlægger med en aften for nye
eller nysgerrige sejlere, som kan få kendskab
til kapsejlads – ikke den nørdede kapsejlads,
men det at komme i gang og deltage på egne
præmisser. I løbet af 2021 er der flere
arrangementer i Sailing Aarhus regi, hvor der
er mulighed for at deltage og få nogle gode
oplevelser sammen med andre sejlere fra
såvel Marselisborg som andre sejlklubber –
mere herom senere.

Stævne i Sailing Aarhus regi

Medie og Kommunikation
En ny gruppe inden for Medie og kommunikation begynde at se dagens lys i midten af september måned
2020.
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.
Gruppe har dog ikke aktiv i januar, februar måned på grund af nedlukningen.
Gruppen består i dag af: Eva Schwendel, Charlotte Stentebjerg, Alice Bjerre Knudsen, Magnus Schou
Mølgaard

Beretning Kursusudvalg
Også kursusudvalgets aktiviteter har været
Corona ramt. Sidste vinters duelighedshold
nåede at blive færdige med den teoretiske
eksamen inden forårets store nedlukning af
landet ramte. Den praktiske prøve, der var
planlagt i maj blev gennemført i oktober lige
inden skolebådene kom på land. Efterårets
SRC/VHF-kursus blev aflyst pga. for få
tilmeldinger. Afhængig af hvilke muligheder
Corona-restriktionerne giver, vil vi gerne
afholde et kursus i foråret. Efteråret
undervisning startede ud med et fuldtegnet
duelighedshold og mange på venteliste samt
et Yachtskipper 3-hold med minimums
deltagerantal. Begge hold kørte normal
undervisning frem til 11. december, hvor den 2. store nedlukning ramte landet. Begge hold vil blive
kørt op til eksamen lige så snart restriktionerne lempes, så undervisning kan genoptages.

Beretning Turudvalg.
Da turudvalget som alt andet i 2020 blev ramt af corona, blev forårsturen aflyst.
I turudvalget valgte vi dog at tage på inspektionstur til Øer (3 både 6 personer), hvor vi på udturen
havde solskin og godt med blæst. I Øer blev vi taget vel imod af vores kontakt. Vi kunne vi låne
klubhuset, og vi fik en rundvisning i de lokaler som Øer’s lejere og ejere kan bruge til hygge og
fest.

I august aflyste vi igen den planlagte tur til Øer nu pga. blæsevejr.
Arrangementet flyttede vi til vores egen havn med møde i klubhuset lørdag aften til velkomstdrink
og fælles hygge, som vi plejer på en klubtur. Det blev en succes med deltagelse af både dem, som
havde tilmeldt sig klubturen, og flere som nu havde mulighed for at deltage. Turudvalget sørgede
for grill, Irish coffee, chips, småkager og morgenbrød søndag. Det blev en hyggelig aften, som vi
en cororatid havde så stort et behov for. På daværende tidspunkt var forsamlings forbuddet
lempet, og vi måtte gerne være sammen.

Vi håber på bedre held og større forsamlinger i 2021.
Turudvalget

HAVFRUERNE
Havfruerne har kun mødtes i sejlklubben eller privat et par gange siden marts 2020. Vi har holdt kontakten
via mails og opslag på Facebook, hvor vi har en lukket gruppe.
I maj tog vi på tur til Tunø. Her var vi på traktortur med Vagn, spiste frokost på røgeriet og besøgte Solveig
og John i deres dejlig sommerhus. I oktober var havfruerne i Ry biograf og se “Madklubben”, og vi har lavet
juledekorationer hos en blomsterdekoratør i Stautrup. I december var vi 4, der mødtes til en lille coronasikker
julefrokost.
Havfruerne består af 12 skønne kvinder. Nogle har både og nogle har haft båd. Vi har mange snakke om
oplevelser på havet gennem tiderne. Vi ser alle frem til igen at mødes hver anden torsdag i sejlklubben eller
et sted i byen. Vi besøger museer, udstillinger og lign. og afslutter med en frokost. Når vi mødes i
sejlklubben, skiftes vi til at tage brød med og her hygges og snakkes i et par timer. Strikketøjet er også altid
velkommen.

SPONSORUDVALGET
Vi har formået at fastholde vores eksistere
nde sponsorer i 2020 og for 2021 på trods af at vi i 2020 stort set ikke har haft arrangementer der har kunnet
til gode se sponsorerne i forhold til deres bidrag og ydelser.
Dog lykkedes det at afholde firmastævne for SparNord.
Fakturaer på bidrag 2021 er nu sendt til sponsorerne og vi ser med stor frem til at modtage bidragene.

Standerstrygningen foregik uden medlemmernes deltagelse på grund af forsamlingsforbud.
Den traditionelle uddeling af spaden blev derfor afholdt en tirsdag i en lukket forsamling:
”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.
Spaden blev overrakt i klubhuset en tirsdag
aften, hvor årets nye spadeholder var til
stede sammen med en mindre gruppe fra
Ancha.

I bestyrelsen ser vi frem til at vi igen kan mødes i fuldt omfang på vandet og i klubhuset.

Alle de kendte aktiviteter kommer i gang så hurtigt som muligt, men den ufrivillige stilstand kan forhåbentlig
også være med til at udtænke nye aktiviteter.
Bestyrelsen støtter gerne op om nye aktiviteter og byder også nye medlemmer i udvalgene velkomne.
Der er plads til flere, som har lyst og mod på at give en hånd med.

