Årsberetning 2021 for Marselisborg Sejlklub

Pandemien og de deraf følgende restriktioner har i 2021 ikke haft den store indflydelse på
sejladsaktiviteterne i Sejlklubben, men de sociale aktiviteter har været meget begrænsede, det gælder både i
foråret og i efteråret.
Klubaftener og fester aflyst – standerhejsning blev gennemført i total stilhed - generalforsamlingen blev
udskudt til 7. juni.
Ungdomsafdelingen lykkedes med at gennemføre normale sejlaktiviteter, og afholde Marselis Cup.
Onsdagskapsejladserne blev gennemført med fuldt program. Dog uden ”aftersailing” i første del af sæsonen.
Undervisning i Sejlerskolen blev gennemført med 12 hold af 4 elever og flere end 20 instruktører.
I efteråret er flåden af skolebåde opgraderet med indkøb af endnu en Scankap 99.
Til indkøbet er modtaget støtte fra Idrætssamvirkets pulje til nye initiativer.
Larsen 25 – See You er sat til salg, så vi forsat råder over 2 skolebåde.
Kurser i Duelighed og Yachtskipper 3 påbegyndt i efteråret 2020 blev for begge hold afbrudt af restriktioner,
men genoptaget med prøveaflæggelse i juni 2021.
Kurser påbegyndt i efteråret 2021 afvikles helt efter planen.
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.
Talentsejlerene er med i ”Marselisborg Sailingteam – MAST” med sloganet ”Sammen mod OL”.
MAST har til formål at støtte talenternes udvikling og finde økonomisk støtte.
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.
Ud af arbejdet i MAST kommet initiativ til Matchrace i vores Elliot-både i gang ugentligt for unge talentsejlere.
Nye målgrupper
Et nyt initiativ er på vej med sejlads for soldater-veteraner drevet af Michael og foreløbig placeret hos
bestyrelsen.
Det seneste år er der kommet fornyet interesse for friluftsliv og aktiviteter, på vandet har vi mødt mange nye
sejlere, populært sagt er det næsten ikke til at opdrive en god brugt båd til salg.
I sommeren var MAST og ungdomsafdelingen på charmetur rundt på havnen for at skaffe nye medlemmer.
Klubben vil sætte flere initiativer i gang for at få flere medlemmer og få nye medlemmer introduceret til
sejlklubben.

BESTYRELSEN
Efter generalforsamlingen i juni 2021 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, Klubhusudvalg
Referent: Niels Breüner, Sejlerskole, Nyhedsbrev
Bestyrelsesmedlem: Søren Jendresen, Fest-, Sponsorudvalg, Medie og kommunikation
Bestyrelsesmedlem: Nils Andersen, Dansk Sejlunion, Elite – og Talentcenter, MAST
Bestyrelsesmedlem: Søren Harmsen, Kapsejlads, Regattaudvalg, Sailing Aarhus
Suppleant: Michael P. Kragh, Nye målgrupper, Medie og kommunikation, Turudvalg
Suppleant: Vakant
Alle har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen har afholdt månedlige møder til behandling af klubbens drift.
Klubben er økonomisk velkonsolideret, hvor regnskabet for 2021 igen udviser overskud.

MEDLEMSTAL
Marselisborg Sejklub medlemstal er per 31/12 2021 opgjort til 396 medlemmer med nedenstående fordeling.
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Tal i parentes (X) er medlemstal 2020
Det er en fremgang i det samlede medlemstal på 19.
For ungdomsårgangene 0 – 24 er der en pæn fremgang fra 63 til 71.
Det er også hver at bemærke at kønsfordelingen for de unge årgange er til kvindernes fordel.

HAVNEUDVIDELSER
UDVIDELSE AF MARSELISBORG HAVN
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
Planerne er rykket tættere på, Aarhus Kommune har inviteret Marselisborg Havn og klubberne til en proces
om udvikling af havneudvidelsen og genhusning af klubberne i den udvidede havn.

Hvis alt går efter planerne kan vi indvie nyt klubhus til standehejsning april 2026
Men der bliver nogen besværlige år med midlertidig jolleplads, larm og anlægsarbejder i baghaven.
Bestyrelsen vil nedsætte et byggeudvalg til at styre processen for nye klubfaciliteter og stå for inddragelse af
medlemmerne i processen.

UDVIDELSE AF AARHUS HAVN - YDERHAVNEN
Aarhus Havn er lidt længere med planerne om udvidelse med Yderhavnen.
Udvidelsen omfatter vandareale på ca. 1,5 x 3 km syd for den eksisterende dækmole.
Miljøvurderingerne er afsluttet og en sidste offentlig høringsfase slutter 11. marts 2022.
Herefter træffer Byrådet den endelige beslutning.
Marselisborg Sejlklub afleverer et høringssvar der forholder sig kritisk til havneudvidelsen.

Udsigt fra udvidet Marselisborg Havn, illustration fra VVM undersøgelsen.

SAILING AARHUS
Klubsamarbejdet ”Sailing Aarhus”, med deltagelse af 5 Sejlklubber ved bugten i Aarhus Kommune, arbejder
med konsolidering og udvikling af nye aktiviteter.
I 2021 blev der flyttet lidt rundt på stævnekalenderen så der skulle afvikles rigtig mange arrangementer i
august – september med SailGP som det absolutte højdepunkt.
For 2022 er der planlagt med rigtig mange forskellige arrangementer fra starten af maj til september.
Der er brug for mange fravillige både på land og vand. Så der er alle muligheder for at få store
sejloplevelser.
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.
I 2023 kan vi glæde os til Ocean Race kommer forbi med store VO65 og Imoca 60 både.

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.
Peter Hansen, tidligere træner o Marselisborg er ansat som ny centerchef og der arbejdes med ny struktur
med klasse – og funktionstrænere.

Ancha årsberetning

I Ancha har vi det seneste år haft en del aktivitet og bådene er blevet brugt flittigt fra sæsonstart til
sæsonslut.
Vi har blandt andet haft et event omhandlende hypotermi i samarbejde med Studerendes Anæstesiologiske
og Traumatologiske Selskab, hvor vi først øvede os i basal genoplivning, efterfulgt af MOB manøvre på
vandet og foredrag af en militærlæge, alt med fyldte både og glade ansigter.
Udover det har vi haft enkelte weekendture til bl.a. Samsø, hvortil vi har været så heldig at låne større
kølbåde af nogle af klubbens medlemmer, så vi kunne få en del mennesker med!
Til kapsejlads var vi også tilstede med to besætninger, og takket været MAST’s hyppige fravær, kunne vi
endda få plads i top 3 til sæsonafslutningen, det håber vi at kunne gentage i den nye sæson:-)
Vi har fået stablet en bestyrelse på benene, er fuld af gåpåmod hvad angår de næste år og samtidig er vores
venteliste ikke blevet mindre og vi skal hele tiden vurdere hvor mange nye medlemmer vi kan tillade os at
optage.
Men det er jo kun en positiv ting.
Alt i alt har det været en rigtig godt år for Ancha!

Årsberetning ungdom 2021

Sejlere
Vi har i 2021 haft 35 aktive juniormedlemmer tilknyttet ungdomsafdelingen (hvor af 7 af dem er krappe
sejlere). Vi oplever stadig en meget stor interesse for sejlads både fra etablerede sejler familier men bestemt
også fra familier som normalt ikke har sin gang på havnen. Der er primært sejlet optimist, Zoom8, Feva fra
Marselisborg. Hvorimod 29er, 49er, 49erfx og IQsurfer har sejlet fra sejlsportscenteret.
Trænere
Vi har i denne sæson brugt hele vores træner paletten og der skal lyde en kæmpe tak til:

Ellen
Frederik F
Kasper
Gustav
Carl
Caroline
Christiane
Frederikke
Sara
Nikoline
Anna
Alle trænere er som jollesejlere ”vokset op” i Marselisborg Sejlklub
Stævner/Træningslejre
I foråret 2021 var vi stadig præget af Corona og det var ikke muligt at deltage i det årlige Grada stævne som
er verdens største jolle stævner. Men i samarbejde med Hellerup sejlklub, fik vi en træningslejr for
optimistjoller stablet på benene i Marselisborg. Vi have 35 sejlere på vandet, hvor det både blev sejlet i
optimistjoller og vores 4 Eliott både.

Maselis CUP
Vi har afholdt jollestævnet ”Marselis Cup” igen i år meddeltagelse af 65 sejlere, fra de øvrige lokale klubber
og sejlere både fra Fyn og Sjæland

Ungdomsafdelingens optimist og Zoom sejlere har desuden deltaget i lokale stævner i Horsens, Egå, Vejle
og samt Århus mesterskab.
Vinter træning

Sejlere fra ungdomsafdelingen deltager på lige fod med MAST sejlerne til vintertræningen i
sejlsport centeret hver lørdag i jan. og feb.
Der deltager mere end 60 sejlere i 6 forskellige bådtyper, og de er på vandet i 3‐4 timer,
kombineret med fysisk træning og fællesspisning. Sejlerne kommer hovedsageligt fra alle
klubberne i Aarhus men også øvrige klubber deltager og er velkomne ‐ vintertræningen, der
gennemføres af Elite‐ og Talentcenter Aarhus i samarbejde med Aarhus Internationale
Sejlsportscenter og afsluttes med et brag til marts med ICE CAMP/ICE CUP.

Klubmester skab 2021
Traditionen tro har vi sejlet klubmesterskab og alle vindere blev hyldet både Krabber, C, B, A og Zoom
sejler.

Flåde
Ungdomsafdelingens flåde består af.
 22 optimistjoller
 3 Zoom8 joller
 3 Feva joller

Tunø Lejr
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 det er virkelig et samlings punkt for både
nye og ældre sejlere. Det er 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.

Der skal lyde en stor tak til alle forældre og træner der står for denne fantastiske sommer lejr.

Fokus i 2022:
Der vil i 2022 ud over vores vigtiges fokusområde ’Fællesskab’ være øget fokus på flg. Punkter:
 Øget fokus på den enkle sejler og dennes udvikling ”Marsterclass”
 Tilgang af nye sejler i alderen 7-10 år (nyt materiale om vores ungdomsafdeling, kontakt til
skoler og klubber i syd byen og venne dage). Her kan vi bruge alt den hjælp fra alle i klubben vi
kan få, så hvis nogle kan byde ind, er i meget velkommen!!
 Fastholdelse af de ældre sejler øget speciel træning Feva og torsdags træning i Elliott (fokus
på samarbejde og matchrace)

Ny Velkomst folder for ungdom
Den nye folder skal bruges til at sætte fokus op ungdoms sejlads i Marselisborg sejlklub og tiltrække nye
sejler.

Efter et halvt år med konceptudvikling og kommissoriebeskrivelse og godkendelse heraf gik MAST i luften
marts 2021.
MAST har således nu 1 års fødselsdag.
Først og fremmest har de 8 Talent‐ og Elitesejlere gjort en kæmpe indsats til træning og stævner det
seneste år hvor stævneaktiviteten dog har været begrænset af Covid19.
Der er til gengæld fuld damp på stævnekalenderen i 2022
For kort at illustrerer deres indsats og målrettethed i 2021 kan nævnes træningslejre og stævner som
Eurocup, EM, VM, NM, stævner i:
Lanzerote, Spanien
Vilamoura, Portugal
Garda, Italien
El Balis, Spanien
Cannes, Frankrig
San Remo, Italien
Marseille, Frankrig
Valencia, Italien
New Port, Californien USA
Gdynia, Polen
Kiel, Tyskland
Aarhus, Rungsted mfl., Danmark

MAST har det seneste år fået en del positiv omtale i diverse sejlsportsmedier

Alle steder og i ovenstående sammenhænge repræsenterer de 8 sejlere MAST og dermed Marselisborg
Sejlklub.
For mere detaljerede oplysninger se Marselisborg Sejlklubs nyhedsbrev hvor aktiviteter nævnes måned for
måned. Og MAST: facebook, hjemmeside og Instagram
Parallelt hermed arbejder MAST styregruppen med:
Netværk med andre sejlklubber om talent‐ og elitesamarbejde.
Netværk og samarbejde med ETC, Sailing Aarhus mfl.
Netværk og netværksmøder for sponsorering af MAST
Samarbejde med Marselisborg Havn om ansættelse af MAST sejlere i servicefunktioner for gæstesejlere i
juli 2022.
Inddragelse af båd‐ og pladshavere i Marselisborg Havn til aktivitet i sejlklubs regi.
Understøtte MATCH udvikling, etablering, planlægning og opstart
Rekruttering af nye medlemmer generelt til klubben

MATCH er vores nyeste tiltag som vi forventer os rigtige meget af.
Træningen starter den 2. weekend i marts og slutter sidste
uge af skolen.
• Søndag den 13 marts - Invitation af umpire som fortæller om
match race regler.
• 19-20 marts træningsweekend og opstart af projektet.
• Fra mandag den 28. marts til mandag den 27 juni faste
træningsdage.
• Mødetid: 16-21
• Undtagelser ved feriedage: 11 april (Påske), 18 april (Påske), 6
juni (Pinse)
• Antal træningsdage: 13 + 1 oplæg fra umpire
Vi har på mindre en 3 uge været nødt til at melde alt udsolgt, der er plads til 21 sejler fordelt på de 4 både.
Alle sejler er aktive kapsejlads sejler i enten kølbåd eller joller. Sejler komme fra5 forskellige klubber og
sejler til dagligt alt fra J70 til 49er eller andre olympiske klasser. Vi glæder som rigtig meget til at komme
rigtig i gang.
Dette projekt var aldrig kommet til verden hvis det ikke var for vores MAST sejler Fredrik Fomsgaard. Som
har stået for alt det praktiske omkring projektet.

Beretning fra Sejlerskolen sæson 2021

Sæsonen 2021 startede vanen tro med at vi kunne melde alt udsolgt i løbet af den første dag hvor
der var åbnet for tilmelding til sejlerskolen. 48 elever havde igen ønsket at komme på et af vores
12 skolehold. 19 af de tilmeldte var 2. års elever der ønskede at tage et år mere, hvilket falder i
tråd med vores anbefaling til eleverne om at man bør gå på sejlerskole i mindst 2 sæsoner.
Ligesom året før var optakten til sæsonen væsentligt påvirket af Corona-pandemien, og de
restriktioner som den medførte. For det første måtte flere af vores møder i sejlerskoleudvalget
afholdes virtuelt, og for det andet så foregik vores forberedelser i skyggen af en tvivl om, hvorvidt
det overhovedet blev muligt at gennemføre sejlerskolen på en måde vi kunne stå inde for.
Selv havde vi en tro på, at udrulningen af Corona-vaccinen snart ville få så meget bugt med
smitten, at restriktionerne, som gjorde at vi i 2020 måtte aflyse sejlerskolen, gradvist ville forsvinde.
Vores teori viste sig heldigvis at holde stik, uanset Corona-restriktioner betød at vi ikke kunne
afholde det sædvanlige intro-møde hvor alle årets elever samles i klubhuset ugen før sejlerskolen
starter. Sæsonen var dog ikke helt uden restriktioner, idet vi i starten måtte opfordre til brug af
mundbind ombord og idet ekstra fokus på bl.a. håndhygiejne var gældende hele sæsonen.
Mandag d. 26. april startede den praktiske undervisning som, afbrudt af en sommerpause i ugerne
27-31 incl. først sluttede ved udgangen af september måned.
Torsdag d. 1. juli som også var sidste undervisningsaften inden sommerferien, havde vi arrangeret
en fælles udflugt for sejlerskolens elever og øvrige klubmedlemmer. 17 sejlerskole elever og 5
instruktører mødtes ved klubhuset kl 16.30 og tog afsted i 4 både til Kongsgårde Bro, hvor vi havde
fællesspisning inden turen gik tilbage til Marselisborg. Udvalget forventer at afholde en tilsvarende
udflugt i 2022.

Midt i oktober blev de 2 skolebåde afrigget med hjælp fra vores brugergrupper og sejl, hynder samt
alt grej, blev lagt i depot i grejskuret. Herefter blev sæsonen, traditionen tro, afsluttet med
fællesspisning og hygge i klubhuset for de fremmødte. 23. oktober blev bådene sat på land,
rengjort og vinterkonserveret. 16. november blev der afholdt evalueringsmøde for sejlerskolens
instruktørteam, hvor vi på trods af kommunalvalg havde et tilfredsstillende fremmøde på i alt 17
personer. På mødet blev der givet flere gode input til udvalget som vi vil tage med i det fremtidige
arbejde.
Planer for 2022
Sejlerskoleudvalget har igennem nogle år arbejdet med planer for den fremtidige sejlerskole i
Marselisborg Sejlklub. I den forbindelse blev der i 2020 truffet en beslutning om, at vi ønskede at
udskifte vores Larsen 25 båd med yderligere en ScanKap99, således at vi senest fra 2022 kunne
tilbyde alle elever undervisning i den samme bådtype.
Vores ønske fik god opbakning i klubbens bestyrelse, og efter at projektet grundet Corona var sat
på standby i 2020, så igangsatte vi projektet igen i sensommeren 2021. Vi besigtigede i alt 3 både
og besluttede at byde på ”Rasine” (DEN 75 årg. 1984), grundet at båden har rulleforstag og stor
sejlgarderobe. Efter den obligatoriske forhandling med sælger overtog vi båden d. 14. november
hvor 3 fra sejlerskoleudvalget havde fornøjelsen af at sejle båden hjem fra Grenaa til Marselisborg.

Vores plan om 2 ens skolebåde er således blevet en realitet fra den kommende sæson 2022.
En anden nyhed i 2022, om end mindre synlig, bliver at vi vil introducere Dansk Sejlunions
Diplomsejlerskole koncept. Baggrunden for denne beslutning er vores ønske om at opretholde
vores certificering hos Dansk Sejlunion, der i modsat fald ikke kan forlænges. Med
Diplomsejlerskolen følger nogle definerede læringsmål for eleverne, som ligeledes vil være god
inspiration til en undervisningsplan for klubbens instruktører. Det er besluttet at undervisningen
tilrettelægges således at vores elever efter 2 år på sejlerskole forventeligt vil kunne modtage
sejlunionens kølbåds-diplomer ”Begynder” og ”Gast”.

Brugergrupper
I 2021 var vores 2 skolebåde ”Juno” og ”See-You” begge udlejet til brugergrupper 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.
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 2022 har de 5 brugere på ”Juno” udtrykt ønske om at forsætte endnu en sæson i en
brugergruppe. To af fire brugere på Sea-You ønsker at fortsætte, så udvalget kigger på hvordan
brugergruppen kan suppleres med interesserede medlemmer. Vi forventer en god interesse med
baggrund i anskaffelsen af vores ”nye” skolebåd

Hilsen Sejlerskolen

BERETNING FESTUDVALGET 2021
Optagningssild gik ganske fantastisk med det største antal ”spisende” gæster i nyere tid.

Her ses resultatet af det gode arbejde og et velfungerende køkkenpersonale.
Festudvalget forventer at få en fest arrangeret i forbindelse med standerhejsningen

Beretning for Kapsejladsudvalget 2020
Beretning for Kapsejladsudvalget 2021
2021 har været et rigtigt godt år for vores Onsdagsbane og der har været tilmeldt 27 både, hvilket er en
stigning på 6 både siden 2020. De nye både er både helt nye kapsejlere og tidligere kapsejlere, som har
taget sporten op igen – velkommen til jer alle. Som i 2020 har flere af de deltagende sejlere været
involveret i afvikling af større sejladser i Sailing Aarhus regi.
Efter de første sejladser var afviklet i maj, havde vi et arrangement i
samarbejde med Horsens Yachtværft og Selden Mast. De tilmeldte både
fik efterset riggen af kompetente folk og fik gode råd omkring
vedligehold og trim. De fleste bådejere kunne gå hjem med en sikker
forvisning om, at deres rig var i orden, mens andre fik påpeget slid mm,
som der burde rettes op på. Stor tak til Horsens Yachtværft og Selden
Mast for et fint arrangement.
I foråret fik vi afviklet 9 Onsdagssejladser og i efteråret blev det til 6
Onsdagssejladser, 1 Stjernesejlads (lørdag) og 3 lørdagssejladser, inden
vi lørdag d. oktober måtte gå på land og vente på foråret. Traditionen
tro er der efter hver sejlads servering af god hjemmelavet mad i
klubhuset. Det giver mulighed for at mødes med de andre sejlere,
udveksle erfaringer og ellers bare hygge sig i godt selskab.

Medie og Kommunikation
Kommunikationen til klubbens medlemmer varetages via månedlige nyhedsbreve, hjemmesiden og løbende
på klubbens facebook-side.
I efteråret 2020 blev dannet en gruppe til at se udvikling af klubbens Medie og kommunikations strategi.
På grund af corona – pandemien har det været vanskeligt at samle gruppen men der gøres et nyt forsøg på
at puste arbejdet
Det er et stort og kompleks set – up, som vi nu forsøger at simplificerer måske gennem et mere professionelt
set up, viljer er der, så må vi skabe mulighederne.

Beretning Kursusudvalg
Duelighed teori:
Hen over vinteren 2020‐21
blev både Dueligheds
teorikurset udsat pga. Corona
restriktionerne. Holdet blev
afsluttet med eksamen primo
juni 2021. 19 ud af 20 kursister
bestod. Undervisningen 2021‐
22 pågår med fuldtegnet hold,
selvom Corona restriktionerne
var ved at sætte en stopper
for det omkring jul. Der er eksamen 21. marts
Duelighed praktisk prøve:
Det var desværre af forskellige årsager ikke muligt at få arrangeret den praktiske prøve 2021. I 2022 er der
prøve 06.‐08. maj.
Yachtskipper 3:
Også dette hold var i 2021 ramt af Corona restriktionerne og flere kursister faldt fra da holdet kunne
genoptages i foråret. Resterne af holdet blev afsluttet med eksamen medio maj 2021. Alle der gik op til
eksamen bestod. Holdet vinteren 2021‐22 blev fuldtegnet incl. flere af de kursister, der faldt fra det
forgående kursus. Kurset blev afsluttet med eksamen den 5. februar. Alle der gik op til eksamen bestod. Der
pågår undersøgelse af om næste års Yachtskipperkursus skal være
3 eller 1.

Søsikkerhedskursus:
Der er i 2021 afholdt søsikkerhedskursus i juni og i november,
begge med 5 kursister fra MS. Begge kurser er afholdt i samarbejde
med Juelsminde Sejlklub og Dansk Sø Redningstjeneste,
Juelsminde.

SRC/VHF:
Der blev afholdt kursus og prøve i weekenden 14. ‐16. januar. 6 ud af 8 kursister bestod prøven.
Natsejlads med 3XJørn:
Årets natsejlads 22. september gik (som sædvanlig) til Egå. Der var knap glade 30 deltagere fordelt på 5
både.

Beretning Turudvalg.
Turudvalget:
Den 5. til 6. juni 2021 gik forårsturen til Mårup Havn på Samsø. Alle 23 deltagere havde nogle gode dage
med hygge og ikke mindst grøntsagssafari på Nordsamsø. En af Kjeldahlbrødrene kørte traktoren og fortalte
levende om deres firma, som ejer store dele af Nordsamsø. Vi fik indblik i naturen, skrøner og ikke mindst
deres store grøntsagsproduktion.

Den 14. til 15. august gik sensommer tur til Nappedam.
6 både deltog, nogle valgte at blive hjemme, da der var lidt vind i weekenden, andre kom i bil.
Langt de fleste kom fredag aften, til hygge med medbragt mad. Lørdag formiddag var der flere, der
frekventerede fiskehandleren i Egens for lidt tilbehør til frokosten.
Frokosten var den officielle start på klubturen, hvor de enkelte havde frokost med, og sejlklubben var vært
for en dram til frokosten.
Sludderen gik under frokosten, og efter frokosten var der spadseretur til Bregnet skov, som er en del at
naturpark Mols bjerge. Vi kom forbi højskolen, hvor der blev informeret lidt om skolens historie, som den har
gennemgået, siden den blev landbrugsskole og højskole for mange år siden.
Vi gik igennem skoven for at nå jagtslottet ved Kalø gods, dog havde turguiden ikke helt styr på vejen, så vi
kom ud på en lille omvej dertil, det betød også, at der var nogle, der ville retur til havnen for at hvile benene.
Lørdag aften, tændte Jørn og Kaj op i grillen, og alle fik lige nøjagtig det, de havde valgt at spiseJ
Der var hyggeligt samvær og snakken gik lystigt.
Søndag morgen kørte Jytte og Else efter rundstykker, som blev nydt. Der var også flere, som var ude at
bade.
Der var opbrud sidst på formiddagen, hvor vi satte kursen mod Marselisborg. På hjemturen stødte flere på
”havets F1” som ugen efter skulle konkurrere på vandet uden for Aarhus.

En lille beretning fra Havfruerne 2021
Havfruerne i Marselisborg Sejlklub består af 14 skønne kvinder – alle på efterløn eller pensionister. Vi har i
april 2022 10 års Jubilæum.
Nogle er tidligere bådejere og nogle er aktive sejlere.
Vi hygger os sammen hver anden torsdag i ulige uger. Vi mødes ofte i Klubhuset kl. 10, hvor vi skiftes til at
medbringe brød. Nogle dage bliver vi i Klubhuset, men vi går også tur sammen enten på havnen eller en tur i
skoven. Vi besøger også hinanden til morgen kaffe. Årets julefrokost blev også holdt privat.
I 2021 har vi også været ramt af corona-restriktionerne. Mange havde det ikke specielt godt med at mødes,
og derfor var vi ofte kun en lille gruppe. I stedet mødtes vi ude i det fri og gik nogle dejlige ture sammen, hvor
vi også kunne få snakket lidt.
I efteråret blev det igen muligt at mødes i Klubhuset og lave aktiviteter ude i byen.
Vi deltog i festugen, hvor vi også havde inviteret mændene.
I november nåede vi endelig Steno Museet. På grund af corona havde vi været nødt til at udsætte
oplevelsen 2 gange. Dagen blev afsluttet med en dejlig frokost i Matematisk kantine på Universitetet.
Vi håber at 2022 bliver mere normal, og at vi kan mødes i Klubhuset, sejle til Tunø, opleve byen og hvad vi
ellers har planlagt.
Den 17. marts fejrer Havfruerne 10-års jubilæum i Klubhuset.
Havfruernes kalender for første halvdel af året ligger på hjemmesiden. Der kan forekomme ændringer, men
helst ikke aflysninger.

Sølvrævene
Sølvrævene var ligesom alle andre på standby hele første halvår af 2021 på grund af Corona og vi nåede
kun lige at mødes et par gange inden sommerferien. Sidste halvår gik derimod bedre og udover vores
normale møder i klubhuset fik vi også gennemført et par arrangementer ude i byen, som bestod i et besøg
på Aarhus bryghus og et besøg på havnens varmestue. I forbindelse med sidste møde inden jul var der valg
til ny formand og Steen Holgaard meldte sig til at varetage jobbet de næste to år.

SPONSORUDVALGET
Sponsorerne har igen i år valgt at støtte Marselisborg Sejlklub, endog med flere midler end tidligere, dette er
gældende for MS som helhed og således også for ungdom og Mast.
MAST laver et selvstændigt arrangement med Marselisborg Havn i form af et Guide og anvisnings team, der
gennem sommeren fungerer som plads henviser til gæstesejlere der anløber Marselisborg havn.
MAST har deltaget og præsenteret sig for Marselisborg Hans Erhvervsklub der tæller 28 virksomheder, et
spændende morgenmøde det fik stor opbakning til projektet MAST.
I Sponsorudvalget vil tilbyde de virksomheder der er på havnen i grupper af tre, at kunne være med på en
TEMA aften, hvor de kan fortælle om deres virke og interesser for Havnen og miljøet i MH.

Tak til alle frivillige i udvalg og ved alle vores aktiviteter på vand og land.
Tak til alle deltagere i arrangementer – I gør det sjovt at arbejde i klubben.
I bestyrelsen ser vi frem til en spændende sejlsæson 2022 med mange gode arrangementer og fælles
oplevelser.
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.

Marselisborg Sejlklub
Marts 2022

