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HUSK !
Pladshavermødet torsdag den 27. marts
2008 kl. 19.00 i Møllevangsskolens festsal.
Se dagsorden inde i bladet.
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Marsejleren
Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I
Oplag: 550 eksemplarer
Henvendelse vedrørende bladet:
Redaktionen Redaktør (ansvarshavende)
Marselisborg Sejlklub og annoncer
Marselisborg Havnevej 100b Lotte Pape
8000 Århus C Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Stof til Marsejleren kan mailes til marsejleren@marselisborgsejlklub.dk
eller afleveres på sejlklubbens kontor.

Deadline næste nummer: 22. februar 2008
Næste nummer udkommer medio marts 2008

Alle medlemmer af Marselisborg Sejlklub, pladshavere og øvrige brugere opfordres til at 
komme med gode og aktuelle indlæg til bladet. Synspunkter fremført i læserbreve og andre 
indlæg kan ikke betragtes som Marselisborg Sejlklubs eller Marselisborg Havns synspunkter. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg eller undlade at bringe dem.
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Pladshavermøde 2008
Der afholdes ordinært pladshavermøde torsdag den 27. marts 2008
kl. 19.00 i festsalen på Møllevangsskolen, Møllevangs Alle 20,  
Århus V.

Dagsorden:  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3.  Bestyrelsens beretning
  4.  Orientering om regnskab/budget
  5.  Pause
  6.  Havnechefen informerer
  7.  Fremtiden for Marselisborg Havn
  8.  Debat om indkomne forslag/spørgsmål
       (ifølge Havnens vedtægt kan der ikke træffes 
       beslutninger på mødet)
  9.  Udpegning til bestyrelsen
 10. Eventuelt
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Marselisborg Lystbådehavn S/I



Marselisborg Havn  Februar 2008 Marselisborg Havn  Februar 20084 5

Flydebroen på bro 10 er gjort 
klar til renovering

Jens Christian og Bob har fjernet 
flydebroen yderst på bro 10. Denne 
har længe og voldsomt trængt til 
en grundig renovering. Planer er 
at få lavet en fast bro, som ”går” 
rundt om hjørnet! Efterfølgende vil 
vi undersøge, om flydebroen kan 
monteres i forlængelse af bro 6. 

SØSÆTNINGSDATOER 2008 

Både indtil 5,5 ton (390,-)
Fredag d. 28.03.08 1⁄2 dag
Fredag d. 04.04.08 1⁄2 dag

Lørdag d. 05.04.08
Fredag d. 11.04.08
Lørdag d. 19.04.08
Lørdag d. 03.05.08
Lørdag d. 10.05.08

Både mellem 5,5 - 8,5 ton (490,-)
Lørdag d. 12.04.08
Fredag d. 25.04.08

Både over 8,5 tons*
*)Ring direkte til EMJ Transport, Jens Peder Jensen på 

tlf. 86943680/21485175 og aftal nærmere.

Tilmelding skal ske på havnekontoret tlf. 86 19 86 44.

Havnechefen informerer
Tyveri på land og i vand

Vi er i perioder udsat for bølger 
af tyverier. Dette gælder såvel for 
både i vandet, som dem i land. 
Tøm din båd for alt af værdi – løst 
inventar, elektronik, påhængsmotor 
m.v. Alt dette bør være taget med 
hjem og låst forsvarligt inde. Store 
påhængsmotorer, som ikke kan 
afmonteres, er tydeligvis ikke et 
problem for tyvene, så sørg for at 
gøre, hvad du kan med brug af låse, 
montering af alarmer etc. Inden for 
kort tid har jeg set to eksempler på 
tyveri, som er blevet afværget, det 
ene med brug af en alarm (tyven 
blev pågrebet), og et ved brug af 
låse. 

NB: Alle løse stiger vil blive 
fjernet fra vinterpladsen.

Ny allround renholdelsesmaskine

Som afløser for havnens gamle og 
udtjente Stiga har vi indkøbt en 
Egholm feje- , suge- , snerydde - , 
græsslå-  etc. – maskine. Som du kan 
se på billedet er det noget, der sætter 
Bob i godt humør. Nu afventer vi i 
ophøjet ro den første sne.
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Her er – med lidt lån fra ”Tursejleren” 
-  nogle gode råd vedrørende 
overvintring i vandet – men det 
meste gælder såmænd også for både 
på land. 

Check din bådforsikring. Hvis 
sejlperioden er angivet til 1/4 - 31/3 
betyder det, at forsikringen også 
dækker i vinterhalvåret. Det skal 
også fremgå af forsikringsbestem
melserne, at forsikringen dække 
båden, hvis den ligger i vandet i 
vinterhalvåret. Hele Marselisborg 
Lystbådehavn er klassificeret som A-
havn, jfr. www.forsikringsoplysning
en.dk/havnelister.  Vær opmærksom 
på, at forsikringsbestemmelserne 
stiller krav om regelmæssigt og 
effektivt tilsyn.

Tøm båden før tyven! Forsikringen 
dækker ikke løst inventar, 
elektronisk udstyr, påhængsmotor, 
redningsflåder og personligt udstyr. 

Hold øje med fortøjning og 
affendring. 
Vinteren kan byde på dramatiske 
vejrforhold med storm og højvande. 
Derfor er det vigtigt, at du selv 
holder øje med vejrforholdene og 
i tide forstærker eller evt.slækker 
fortøjningerne. Det sidste er særligt 

Hvis din båd ligger i vandet 
vinteren over….

vigtigt, hvis båden ligger ved en 
randbro (bro 1, 9 og 10), da trækket 
fra bådenes forfortøjninger ved 
højvande kan gøre skade på broen.  
Både ved Y-bomme skal såvidt 
muligt være fortøjet i øjerne ved 
Y’ets spids, og ikke inde hvor y-
bommen er gjort fast til flydebroen.  
Vi henstiller at alle flytter deres båd 
til en flydebro vinteren over.  

Hvis båden er overdækket: Sørg for 
at evt. presenning o. lign. er solid og 
ordentlig fastgjort. Det er oftest de 
islåede øjer, der går sig en tur, så det 
er en god ide at sikre presenningen 
med liner hen over båden.  Sørg for, 
at regn og sne kan løbe af. I vinterens 
løb kan der samle sig flere hundrede 
liter vand i en slatten presenning. 

Hvis båden overvintrer med masten 
på: Sørg for at tøjre faldene, så de 
ikke står og klaprer. Det er for det 
første hammer irriterende at høre 
på (husk at der kan være folk i de 
andre både), og for det andet kan 
det slå dybe mærker i mastens 
overfladebehandling. 

Vinterklargøring af motor m.m. 
Læs motorleverandørens manual og 
følg dens anvisninger. Dieseltanken 
bør fyldes helt op for at undgå 

dieselpest. Benzintanke skal 
tømmes af hensyn til brandfaren 
– det gælder også både på land! 
Husk desuden at frostsikre 
fersvandskølesystemer, toilet . Tøm 
vandtank, varmtvandstank, og 
tilhørende slanger. Holdingtanken 
bør naturligvis også tømmes 
inden frosten kommer! Husk også 
evt. fugtsikring af kontakter og 
sikringsholdere. Og så er der lige 
batterierne. De skal helst være fuldt 
opladet for at komme helskindet 
gennem vinteren. 

El-tilslutning.  Du kan stadig få el 
fra betalingsstanderne (TallyCard), 
men det må kun bruges lejlighedsvis 
til f.eks. vedligeholdelse af batterier, 
belysning, lænsning og lignende. 
Det er ikke tilladt at benytte el til 
opvarmning, medmindre båden er 
beboet, jfr. aftale med Havnen.  
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Sejlklubbens bestyrelse og 
repræsentanter i udvalgene.
På årets første bestyrelsesmøde d. 7. januar konstituerede bestyrelsen sig og 
samtidig blev de mange repræsentationsposter i udvalgene fordelt mellem 
bestyrelsesmedlem-merne.

Bestyrelsen kan kontaktes på emailadressen mail@marselisborgsejlklub.dk. 
Alternativt kan bestyrelsen træffes den 1. mandag i hver måned i Klubhuset.

Bestyrelse:

Lisbet Bjerre Knudsen
(formand)
Tlf. 8611 5969 / 2010 4810
knudsens@gmail.com

Kim Pihl
(næstformand)
Tlf. 8693 7007 / 2178 3170
kim.pihl@city.dk

Jørgen Carøe
(kasserer)
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581
kasserer@marselisborgsejlklub.dk
caroe@post1.tele.dk

Peder Stjernholm
(sekretær/referent)
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923
stjernholm@privat.dk

Henrik Jensen
(medlemskartotek & kontingent)
Tlf. 8627 6532 / 4051 6532
henrik42@mail.tele.dk

Eva Tetsche
Tlf. 8611 6210
ete@yousee.dk

Lars Uldall Jensen
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254
lu@recommended.dk

Ole Bach
(Suppleant)
Tlf. 8689 2712
tove-ole@mail.dk

Pernille Vrang Laursen
(Suppleant)
Tlf. 8672 5250 / 2557 0249
pernille.laursen@martin.dk

Bestyrelsesrepræsentanter i Sejlklubbens udvalg:

Udvalg Udvalgsformand Bestyrelsesrepræsentant

Ungdomsudvalg Morten B. Johansen Eva Tetsche
 Tlf. 8699 9484 Tlf. 8611 6210
 bigum-johansen@post.tele.dk ete@yousee.dk

Hjemmesiden Per Hjerrild Hansen Pernille Vrang Laursen
 Tlf. 8618 2058 / 4126 7827 Tlf. 8672 5250 / 2557 0249
 lotte-per@email.dk pernille.laursen@martin.dk

Kapsejladsudvalg Per Hjerrild Hansen Kim Pihl
- herunder også Tlf. 8618 2058 / 4126 7827 Tlf. 8693 7007 / 2178 3170
følgebåde kapsejlads@marselisborgsejlklub.dk kim.pihl@city.dk

Festudvalget Nethe Meier Nielsen Lars Uldall Jensen
 Tlf. 2252 0913 Tlf. 8672 5250 / 2025 0254
 nethemeier@hotmail.com lu@recommended.dk

Sponsorudvalget Endnu ikke konstitueret Lars Uldall Jensen
  Tlf. 8672 5250 / 2025 0254
  lu@recommended.dk
  
Sejlerskolen Åge Thorborg Peder Stjernholm
 Tlf. 8613 4592 / 4038 5716 Tlf. 8619 5923 / 4096 5923
 aage-thorborg@stofanet.dk stjernholm@privat.dk

Kursusudvalget Pt. ikke andre medlemmer end Peder Stjernholm
 Peder Stjernholm Tlf. 8619 5923 / 4096 5923
  stjernholm@privat.dk

Motorbådsud- Pt. ikke andre medlemmer end  Jørgen Carøe
valget Jørgen Carøe Tlf. 8628 3976 / 4041 4581
  caroe@post1.tele.dk

Turudvalget Endnu ikke konstitueret Lars Uldall Jensen
  Tlf. 8672 5250 / 2025 0254
  lu@recommended.dk

Ü
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Er dine kontaktoplysninger 
korrekte?
Er du flyttet, har du skiftet 
telefonnummer eller 
emailadresse….?

Hvornår har du sidst kontrolleret, 
at dine kontaktoplysninger er kor-
rekte?

Det er let at rette evt. forældede kon-
taktoplysninger; du skal blot gå på 
sejlklubbens hjemmeside www.ma
rselisborgsejlklub.dk, vælge menu-
punktet ’MEDLEM’ og dernæst 
vælge ’LOG PÅ’.

Herefter taster du din emailadresse 
samt password. 

Og på det efterfølgende skærmbil-
lede kan du se ’DINE MEDLEMS-
OPLYSNINGER’, som du kan tilrette 
efter behov. 

Du kan også anføre, hvilke aktivi-
teter, du er interesseret i at modtage 
elektronisk information om. Du skal 
blot sætte ’flueben’ i de relevante 
bokse nederst på skærmbilledet.

HUSK at afslutte med at trykke på 
’Opdater’.

Hvis du ikke har et password, klik-

ker du blot i den grå boks til højre 
og udfylder skemaet med de anviste 
oplysninger. Herefter får du tilsendt 
password.

Du kan bede PC’en huske dit pass-
word for dig ved at sætte ’flueben’ 
i boksen ’Log mig automatisk på 
næste gang’.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Bådtransport
indtil 8,5 ton

Nedbygget bil
m. kran

og hænger

Vognmand
Ove Therkildsen

86 24 34 33

Udvalg Udvalgsformand Bestyrelsesrepræsentant

Skt. Hans  Lars  og Margrethe Skøtt Jensen Ole Bach
Udvalget Tlf. 8629 3005 / 2020 0167 Tlf. 8689 2712
 lars_sj@privat.dk tove-ole@mail.dk

Klubhusudvalget Kurt Steffensen Jørgen Carøe
 Tlf. 8627 2345 / 2029 3345 Tlf. 8628 3976 / 4041 4581
 juul-steffensen@privat.dk caroe@post1.tele.dk

Udlån af klubhus Nethe Meier Nielsen Jørgen Carøe
 Tlf. 2252 0913 Tlf. 8628 3976 / 4041 4581
 nethemeier@hotmail.com caroe@post1.tele.dk
 
Klubbåde Pt. ikke andre medlemmer  Kim Pihl
 end Kim Pihl Tlf. 8693 7007 / 2178 3170
  kim.pihl@city.dk

Redaktionsudvalg marsejleren@marselisborg Pernille Vrang Laursen: 
 sejlklub.dk  pernille.laursen@martin.dk
 Ansvarshavende redaktør: Tlf. 8672 5050 / 2557 0249
 Lotte Pape, 
 Tlf. 8618 2058 / 2095 7827  
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24-11-2007

1. Valg af dirigent.
John Klarskov blev valgt som dirigent. Det blev konstateret at mødeindkaldelsen 
var udsendt rettidigt. Dagsordenen var mangfoldiggjort både på hjemmesiden 
og i Marsejleren. 
Årsrapporten (regnskabet) har kunnet downloades fra hjemmesiden og lå i kopi 
i klubhuset mere end 8 dage før generalforsamlingen. 

2. Beretning
Formand Kim Pihl bød velkommen, og indledte med at konstatere, at det har 
været et godt år for Marselisborg Sejlklub. Godt år fordi vi har haft endnu et år 
med mange aktiviteter. Organiseret af vores udvalg og afviklet af engagerede 
medlemmer af klubben. Men også et godt år fordi vi økonomisk har fået et 
pænt resultat. Vi er velkonsolideret og har råderum til nye tiltag. Udfordringen 
for den kommende sæson bliver at fastholde nuværende aktive medlemmer i 
udvalg og medlemmers deltagelse i arrangementer. Bestyrelse og udvalg er 
enige om at vi gennem en målrettet indsats vil forsøge at udvide antallet af 
medlemmer der deltager i aktiviteter i klubben. Herunder også nye kræfter i 
udvalg og hjælpere ved aktiviteter. 

I 2007 er der afholdt Ungdoms NM på bugten arrangeret i et samarbejde mellem 
alle klubber i bugten. Marselisborg Sejlklub er en del at dette samarbejde 
formaliseret i organisationen Sailing Århus. 

Det store event i 2008 bliver Volvo Youth Sailing Ungdoms VM fra d. 10-19/7 
2008. Dette bliver det største arrangement for ungdoms sejlere i Danmark. 
Forberedelserne er i fuld gang. Vi har brug for alle der kan bidrage til dette 
stævne. Det gælder deltagelse i planlægningen såvel som afvikling på vand og 
på land

Marselisborg Sejlklub
Generalforsamling 
d. 22. November 2007

Beretningen, der også indeholder udvalgenes rapporter om året der gik, kan 
læses på hjemmesiden.

Det gode resultat for det forløbne år affødte nogle kommentarer. 
Sten Lembo påpegede at muligheden nu er der for at skabe vækst af kapsejlads-
aktiviteter, og gøre klubhuset mere attraktivt. Han mindede desuden om at 
pleje de sponsorer, klubben har været i kontakt med i årets løb.
Kurt Steffensen spurgte til hvordan det går med at fastholde sejlerskolens 
deltagere i nye aktiviteter. Hertil svarede Kim Pihl, at der er planer om at 
lave tilbud til de, der gerne vil prøve at sejle kapsejlads, da der har været flere 
henvendelser herom.
Per Hjerrild fremførte, at der er stort potentiale i at bryde med tanken om at de 
fleste medlemmer er bådejere. Det skal være muligt at have en løsere tilknytning 
og finde aktiviteter i klubben. Det kunne f.eks. være delebåde/andelshaver-
både. Hertil svarede Kim Pihl, at det er spændende muligheder, og der dog 
kræver at der findes en model, der hænger økonomisk sammen. Bestyrelsen vil 
tage kontakt til andre klubber med erfaringer på dette område.
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Referat fra ekstraordinær 
generalforsamling i Marselisborg 
Sejlklub
Ekstraordinær generalforsamling 
d. 17. december 2007

Som dirigent blev Jørgen Carøe valgt.

Dirigenten konstaterede at den 
ekstraordinære generalforsamling 

var rettidig indkaldt ved opslag 
i klubhuset og på hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Vedtagelse af forslag til æn-
dring af regnskabsperiode
2. Eventuelt, herunder orientering om 
budget for den første 15 mdr. periode

Ad. 1:
Forslaget blev vedtaget med 16 
stemmer for. Ingen stemte i mod 
eller hverken for eller i mod.

Ad. 2:
Kasserer Jørgen Carøe gennem-
gik kort ændringerne i budgettet, 
som blev vedtaget på generalfor-
samlingen. Det reviderede budget 
udviser et underskud på kr. 21.000 
som hidrører fra de ekstra 3 mdr. 
i den første regnskabsperiode. 

Bestyrelsen

Sikker båd !
Vi tilbyder flerre former

for alarm.
Kontakt os og hør hvor-
dan du sikrer din båd.

www.marinelec.dk
Henning Wermuth
Marine Electronic

Latyrusvej 3
8240 Risskov

Mob. 40 72 45 65

- snak med fagmanden -
og få råd

Marselisborg 
verset 
Melodi: Lundeborg hymnen
                          
Savner du nu båd og sø og luften
så tag turen til Marselisborg
for det er den bedste havn i Bugten
sejler glæden her du hurtigt får.
Der er skov og vand
klubhus tæt ved strand
der er sejlerpige 
der er sejlermand
her vi sammen dyrker sejler livet
derfor turen til Marselisborg.

KS
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MARSELISBORG SEJLKLUB:
Marselisborg Havnevej 100b
8000 Århus C.

Tlf. 8618 1586
mail@marselisborgsejlklub.dk
www.marselisborgsejlklub.dk

Kontoret er åbent den 1. mandag 
i hver måned fra kl. 17.00 – 18.00.

I sommerhalvåret er kontoret 
også åbent hver onsdag før eller 
efter Kapsejladsen. Kontoret er 
lukket i juli måned.

Kontakt klubbens 
bestyrelse og udvalg via  
marselisborgsejlklub.dk.

BESTYRELSEN:
Lisbet Bjerre Knudsen
(formand)
Tlf. 8611 5969 / 2010 4801
knudsens@gmail.com

Kim Pihl
(næstformand, 
kapsejladsudvalg,
følgebåde & klubbåde)
Tlf. 8693 7007 / 2178 3170
kim.pihl@city.dk

Jørgen Carøe
(kasserer,  klubhusudvalg & 
motorbådsudvalg)
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581
kasserer@marselisborgsejlklub.dk
caroe@post1.tele.dk

Peder Stjernholm
(sekretær/referent, 
kursusudvalg & sejlerskolen)
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923
stjernholm@privat.dk 

Henrik Jensen
(medlemskartotek & 
kontingent)
Tlf. 8627 6532 / 4051 6532
henrik42@mail.tele.dk

Eva Tetsche
(ungdomsudvalg)
Tlf. 8611 6210 /  51 2104 76
ete@yousee.dk

Lars Uldall Jensen
(Turudvalg, Festudvalg & 
Sponsorer)
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254
lu@recommended.dk

SUPPLEANTER:
Ole Bach
(Sct. Hans udvalg)
Tlf. 8689 2712
tove-ole@mail.dk

Pernille Vrang Laursen
(Redaktionsudvalg og 
hjemmeside)
Tlf. 8672 5250 / 2557 0249
pernille.laursen@martin.dk

REDAKTIONSUDVALGET:
marsejleren@marselisborgsej
lklub.dk

Lotte Pape
(redaktør)
Tlf. 8618 2058 / 2095 7827

Mogens G. Larsen
(MH repr.)
Tlf. 8614 6196

Pernille Vrang Laursen
(best.repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2557 0249

Kurt Steffensen
Tlf. 8627 2345 / 2029 3345

HJEMMESIDEN:
www.marselisborgsejlklub.dk

Per Hjerrild Hansen
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Pernille Vrang Laursen
(best.repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2557 0249

KAPSEJLADSUDVALGET:
kapsejlads@marselisborgsejl
klub.dk
Per Hjerrild Hansen
(formand)
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Hans Jørn Knudsen
(sekretær)
Tlf. 8611 5969

Lars Skøtt Jensen
Tlf. 8629 3005

Jacob Spliid Bech
Tlf. 8611 7323 / 6169 7323

Gunnar Jensen
Tlf. 8627 5906

Kim Pihl
(best. repr.)
Tlf. 8693 7007 / 2178 3170

Asger Christiansen
Tlf. 8627 6273

FØLGEBÅDSUDVALGET:
Per Hjerrild Hansen
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Morten Kofoged
Tlf. 8616 8854 / 2889 7588

Kim Pihl
(best. repr.)
Tlf. 8693 7007 / 2178 3170

FESTUDVALGET:
Nethe Meier Nielsen
Tlf. 2252 0913

Jette Ejlertsen
Tlf. 8693 7007

Jeanette Hansen
Tlf. 6060 4177

Lars Uldall Jensen
(best. repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254

SPONSORUDVALGET:
Kim Pihl
Tlf. 8693 7007 / 2178 3170

Lars Uldall Jensen
(best. repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254

SEJLERSKOLEN:
Åge Thorborg
Tlf. 8613 4592 / 4038 5716

Palle Thomsen
Tlf. 8613 1546

Peder Stjernholm
(best. repr.)
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923

UNGDOMSUDVALGET:
Morten B. Johansen
(formand)
Tlf. 8699 9484

Hans Jørn Knudsen
(sekretær)
Tlf. 8611 5969

Marianne Lyngdorf
Tlf. 8627 4923

Trine Leckband Laustsen
Tlf. 8610 7375 / 2427 8412

Eva Tetsche
(best. repr.)
Tlf. 8611 6210 / 5121 047

MOTORBÅDSUDVALGET:
Jørgen Carøe
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581

TURUDVALGET:
Eva og Henrik Jensen
Tlf. 8627 6532 / 4051 6532

Lars Uldall Jensen og 
Pernille Vrang Laursen
(best.repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254 / 
2557 0249
 

SCT. HANS UDVALGET:
Lars  og Margrethe Skøtt 
Jensen
Tlf. 8629 3005 / 2020 0167

Rita og Jørn Skriver
Tlf. 8627 3336

Ole Bach
(best. repr.)
Tlf. 8689 2712

KLUBHUSUDVALGET:
Kurt Steffensen
(formand)
Tlf. 8627 2345 / 2029 3345

Lene og Preben Rye
Tlf. 8611 0804

Jørgen Carøe
(best. repr.)
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581

KURSUSUDVALGET:
Peder Stjernholm
(best. repr.)
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923

MARSELISBORG HAVN S/I
Havnekontoret
Marselisborg Havnevej 54
8000 Århus C

Tlf. 8619 8644
Fax 8619 8799
e-mail:
mh@marselisborghavn.dk
Havnens hjemmeside:
www.marselisborghavn.dk
Havnechefen træffes normalt
man. – fre. kl. 9.00 – 11.00

Kontorets åbningstider 
annonceres på havnens 
hjemmeside.

Kontakt havnens 
bestyrelse og personale via 
marselisborghavn.dk.

HAVNECHEF:
Thomas D. Fog
Tlf. 8619 8644

HAVNEMESTER:
Jens Christian Gotfredsen
Tlf. 2099 8644

BESTYRELSEN:
Flemming Bech
(formand)
Tlf. 8628 0083

Carsten Mikkelsen
(næstformand)
Tlf. 8622 4600

Inge Abildgaard
(kasserer)
Tlf. 4034 0020

Mogens G. Larsen
Tlf. 8614 6196

Kirsten Grønborg
(kommunal repr.)
Tlf. 8661 1501
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Klubaften: 
De Bynære Havnearealer – fra aktiv erhvervshavn til ny, levende bydel

Et af de største udviklingsprojekter i Danmark foregår lige nu i Århus. Om 
ganske kort tid bliver første spadestik taget til en helt ny bydel, hvor der før 
var containerterminal og aktiv erhvervshavn. 

Lotte Pape fra Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer fortæller 
om planerne for den nye bydel, der med arkitektur i verdensklasse og 
spændende faciliteter bliver en levende, mangfoldig og attraktiv bydel, som vil 
markere Århus nationalt og internationalt.

Foredraget krydres med flotte billeder og film af området og byggerierne. 

Onsdag den 5. marts 2008 kl. 19.00 i Marselisborg Sejlklub.

Tilmelding ikke nødvendig. 
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Kursus:
Knuder, knob, tovværk og splejsning

En sand klassikker blandt klubbens kurser!
Åge Thorborg underviser i de mere specielle kundskaber indenfor området 
- så hvis fortøjningerne, faldet, storskødet eller andet trænger......eller blot 
interessen er der!

Max. 12 deltagere

Aktive medlemmer: gratis
Passive medlemmer: 25 kr.

Tirsdag den 8. april 2008 kl. 19.00 i Marselisborg Sejlklub.

Tilmelding på www.marselisborgsejlklub.dk under menupunktet ”Kursus”

Sponsor for M
arselisborg Sejlklub
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Aktivitetskalender 
For Marselisborg Sejlklub 2008
Læs mere om aktiviteterne og tilmeld dig på www.marselisborgsejlklub.dk

Onsdag d. 6. februar
Klubaften – se hjemmesiden www.
marselisborgsejlklub.dk

Mandag d. 11. februar
Volvo Youth Sailing – ISAF World 
Championship 2008
‘Frivillig Café’ I Århus Sejlklub 
kl. 19.00 – 21.00 
www.youthworlds2008.org/
Frivillige/Kalender.aspx

Onsdag d. 20. februar
Kursus: Trim og Boathandling 
– teoriaften v/Lars Skøtt Jensen

Onsdag d. 5. marts
Klubaften – foredrag om ’De 
bynære havnearealer’ v/Lotte Pape

Mandag d. 10. marts
Volvo Youth Sailing – ISAF World 
Championship 2008
‘Frivillig Café’ I Århus 
Sejlklub kl. 19.00 – 21.00 
www.youthworlds2008.org/
Frivillige/Kalender.aspx

Onsdag d. 19. marts
Kursus: Når både mødes – 
temaaften med kapsejladsregler

Tirsdag d. 8. april
Kursus: Knuder, knob, tovværk og 
splejsning v/Åge Thorborg

Lørdag d. 12. april
Søsætningssild kl. 12.00

Mandag d. 14. april
Volvo Youth Sailing – ISAF World 
Championship 2008
‘Frivillig Café’ I Århus 
Sejlklub kl. 19.00 – 21.00 
www.youthworlds2008.org/
Frivillige/Kalender.aspx

Tirsdag d. 15. april
Foredrag med Langturssejlerne

Lørdag d. 19. april
Søsætningssild kl. 12.00

Onsdag d. 23. april
Onsdagsbanen – træning kl 18.00

Lørdag d. 26. april
Standerhejsning og 
standerhejsningsfest

Onsdag d. 30. april
Onsdagsbanen – træning kl. 18.00
Introduktion til easy-race kl. 18.30
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Onsdag 17. september
Sidste aften-onsdagssejlads

Lørdag d. 20. september
Første lørdagssejlads (stjernesejlads)

Lørdag d. 10 oktober
Efterårets sidste lørdagssejlads

Lørdag d. 18. oktober
Optagningssild kl. 12.00

Lørdag d. 25. oktober
Standerstrygning og 
standerstrygningsfest

Lørdag d. 1. november
Optagningssild kl. 12.00

Se Ungdomsafdelingens mange 
aktiviteter under menupunktet 
Ungdom på www.marselisborgsejl
klub.dk 

Mandag d. 5. maj
Volvo Youth Sailing – ISAF World 
Championship 2008
‘Frivillig Café’ I Århus Sejlklub 
kl. 19.00 – 21.00 
www.youthworlds2008.org/
Frivillige/Kalender.aspx

Onsdag d. 7. maj
Første onsdagssejlads, easyrace og 
klubaften

Lørdag – søndag d. 14. og 15. juni
Klubtur for alle sejl- og motorbåde 
– nærmere information følger

Onsdag d. 25. juni
Forårets sidste onsdagssejlads, 
easyrace og klubaften

Torsdag – søndag d. 10.-20. juli
Volvo Youth Sailing - ISAF World 
Championship 2008

Mandag – søndag 
d. 28. juli – 3. august
Tunølejr for Ungdomssejlere

Onsdag d. 6. august
Onsdagsbanen – træning kl 18.00

Onsdag d. 13. august
Efterårets første onsdagssejlads, 
easyrace og klubaften

Lørdag – søndag 
d. 23. og 24. august
Klubtur for alle sejl- og motorbåde 
nærmere information følger
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Ungdomsafde-
lingen
Det er så koldt derude..............

Men en lille flok Marselisborgsejlere 
trodser alligevel kulden hver lørdag 
i vinterperioden. Det er Opti-sej-
lerne Sofie, Astrid, Anton, Rasmus, 
Nikolaj, Kirstine & Zoom8-sejlerne 
Mie, Rikke og Anders, som sejler i 
den kolde tid fra Aarhus Lystbåde-
havn.

 “Når man godt kan lide at sejle - så 
er vintersejlads lige så sjovt, bare lidt 
koldere” – siger Rasmus til Marsej-
leren. ”Det syntes vi sejlere i hver 

23

fald, og det giver dobbelt så meget 
træning om året. Når vores klub/
Marselisborg stopper med at træne 
tirsdag og torsdag, kommer der 
noget træning om lørdagen inde i 
Århus sejlklub, indtil jul. Efter nytår 
starter det igen og det er lige så sjovt 
og godt som Marselisborg sejlads, 
selv om ingen kan efterligne vores 
super seje trænere Christian, Bjørn, 
Thorbjørn og Oskar.”  

Det er ikke kun vintersejlads man 
kan lave om vinteren som aktiv i 
ungdomsafdelingen. Der er også 
svømning i Ingerslev svømmehal, 
overnatning i klubhuset, Skøjte-
hals-tur og cykel-tur i skoven. Se 
programmet på hjemmesiden. 
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Ungdoms VM
10.-19. juli 
2008
”Once in a lifetime”
Vil du være med som hjælper?

Marselisborg sejlklub og de andre 
århusianske sejlklubber, er under 
fælles navnet Sailing Aarhus, af 
det internationale sejlforbund 
(ISAF) blevet udvalgt til at afvikle 
det vigtigste, internationale 
sejlsportsarrangement nogensinde 
i Danmark.
Dette ungdomsverdensmesterskab 
rangerer Internationalt lige efter 
OL i 2008, og er en enestående 
mulighed for at vise mange af 
morgendagens sejlsportsstjerner 
fra hele verden vores fantastiske 
farvand og smukke by.

Der er brug for mange frivillige 
hjælpere fra alle klubberne til at 
afvikle et stævne af denne størrelse. 
Så har du lyst til at være med til 
dette ”once in a lifetime” stævne, 
og/eller vil du give en hånd med 
i planlægningen, så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen og giv os 
venligst besked. 
Du kan læse meget mere om hvilke 
opgaver, og hvad det indebærer at 

være frivillig, samt tilmelde dig som 
frivillig på stævnets hjemmeside.

www.youthworlds2008.org

Vi håber du vil hjælpe, og glæder os 
til vi ses!
Hvis du har spørgsmål eller 
kommentarer, kan du kontakte 
bestyrelsen, eller en af klubbens 
kontaktpersoner i forbindelse med 
stævnet.

I projektgruppen for Marselisborg 
Sejlklub er Gunnar Jensen.
Tlf.:86275906
Mail: gunnarst.j@gmail.com

I Sailing Aarhus bestyrelse for 
Marselisborg Sejlklub er Lars Skøtt 
Jensen
Tlf.: 86293005
Mob.: 20200167
Mail: lars_sj@privat.dk

Stævnets kontakt: 
info@youthworlds2008.org eller 
www.youthworlds2008.org
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Sejl hver uge
Vi starter til foråret et nyt koncept 
op, der henvender sig til dig, der 
godt kunne tænke sig at bruge din 
sejlbåd lidt mere. Konceptet går 
ud på, at sejle en gang om ugen 
sammen med ligesindede. Vi sejler 
samme dag som kapsejladserne på 
onsdagsbanen og sejler også den 
samme bane som kapsejlerne, men 
vi sejler efter søvejsreglerne – så her 
er plads til alle, ingen hidsige starter 

og alle har det til fælles, at de ønsker 
at bruge båden lidt mere.
Så tag konen, naboen  eller kollegaen 
med og brug din båd mere! 
Efter sejladsen er der hygge i 
klubhuset.
Intro i Sejlklubbens klubhus til 
easy-race den 30.april kl 18.30 - send 
evt. en mail til mail@marselisbor
gsejlklub.dk - så får du yderligere 
informationer når de er klar.

Kapsejladsudvalget
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Indbydelse til onsdagssejlads
Kapsejladsudvalget har til kom-
mende sæson sat et par nye skibe i 
søen – det ene er easyrace, som du 
kan læse om i en anden artikel i 
dette blad. Det andet er, at vi gerne 
vil hjælpe nye folk i gang og hjælpe 
folk der mangler gaster. Derfor vil vi 
opfordre til ,at man lige lægger vejen 
forbi klubhuset inden sejladserne 
hvis man mangler gaster eller gerne 
selv vil med på en af bådene den på-
gældende dag. Endvidere kan man 
stadig annoncere på sejlklubbens 
hjemmeside – brug det – jo flere vi er 
jo skæggere! 

Selve sejladskonceptet til kommende 
sæson ligner det fra den forgangne 
-  på baggrund af erfaringer og eva-
luering fra den forgangne sæson har 
vi også valgt at splitte kommende 
sæson op i 3 serier. 
- forårsserien (en serie)
-  efterårsserien er splittet op i 2 se-
rier – hhv. onsdage og lørdage. 
Det er muligt at tilmelde sig udeluk-
kende 1 serie - eller alle 3... Lørdags-
sejladserne vil blive distancesejlad-
ser med alle både i samme løb - hvor 
den første bliver den traditionelle 
Stjernesejlads.
Du kan allerede nu tilmelde dig! Til-
melding foregår på www.marselisbo
rgsejlklub.dk – under kapsejlads. 

Onsdagsbanen Her kan du også se en detaljeret 
kalender, downloade sejladsbestem-
melserne mm. (når de er færdigskre-
vet).

Igen i år får du et tilbud du ikke kan 
afslå.
Tilmeld dig inden 27. april og betal 
senest ved skippermødet 7. maj – det 
giver bedst mulige løbssammensæt-
ning og en pris på 400 kr. Efter 7. maj 
er prisen 450 kr.
Tilmelding foregår på hjemmesiden 
– eller pr. tlf. til Per Hjerrild (8618 
2058).

Du kan enten betale kontant ved 
skippermøderne, eller indsætte be-
løbet på Sejlklubbens konto i Service 
Sparekassen Hobro (husk at angive 
tydeligt navn, evt. bådnavn): 8140 
0000740128.

23+30.  april   
Træning: skippermøde kl. 18

7. maj -25. juni   
Forårsserien (skippermøde 
7. maj kl 18)

6. august   
Træning: skippermøde kl. 18

13. august - 17. september  
Efterårsserie 1 - onsdage

20. september. - 10. oktober  
Efterårsserie 2 - lørdage
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Vi gentager succesen - Få riggen 
trimmet til den nye sæson

Marselisborg Sejlklub og North Sails 
inviterer til Trim weekend den 9. 
– 11. maj 2008.
Marselisborg Sejlklub og North Sails 
arrangerer igen i år trim weekend. 
Pga. sidste års store tilslutning, har 
vi i år valgt at udvide arrangementet 
til også at forgå fredag.
Vi begynder fredag efter fyraften 
på land med teori og dialog. 
Det gennemgående tema bliver 
mastetrim.
Her vil designere og sejlmagere 
fra North Sails gå alle aspekter i et 
optimalt mastetrim igennem. 

Trim weekend 2008
Lørdag starter vi fra morgenstunden 
på havnen. Vi tager på vandet i vores 
både sammen med teamet fra North 
Sails. Nu skal vi omsætte teorien til 
praksis. Vi sejler på en op-ned bane 
hvor vi trimmer båden til optimal 
præstation.
Om eftermiddagen mødes vi i 
klubhuset til after sailing, hvor 
der er mulighed for at diskutere 
oplevelserne på vandet med teamet 
fra North Sails. 
Søndag skal alle tips og tricks 
anvendes, når vi sejler kapsejlads 
om flotte præmier fra North Sails. 
Læs mere om program og tilmelding 
i næste nummer af Marsejleren og 
på www.marselisborgsejlklub.dk
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Vi havde lige taget hul på november 
den mørke triste måned. Moder 
natur ville det  anderledes, solen 
skinnede og ikke en vind. Turen 
gennem skoven var en udstilling af 
naturens festligste farver. Bugten lå 
spejlblank, fra Strandvejen kunne 
jeg lige ane vinterstanderen på vores 
standermast. Videre forbi den flotte 
gamle toldbygning, og ind på par-
keringspladsen. Der er en betalings-
sag, så frem med mønterne. Kun en 
tyver pokkers også. Med en god dag 
bliver ikke dårligere, når parkerings 
er forsynet med en hvid hætte med 
påskeriften; På grund af reparation 
midlertidig ude af drift, gratis par-
kering. Op ad den massive granit-
trappe. Til døren med påskriften 
der ”kort” bekendtgjorde at her var 
det. ”Udviklingssekretariatet for De 
Bynære Havnearealer”. Jeg var kom-
met rigtigt, kommunikationsmedar-
bejder Lotte Pape tog imod med en 
kop kaffe. Jeg kikkede ud af vinduet 
over havnen og bugten, og kunne 
ikke dy mig. »Som kommunal ansat, 
burde du betale for herligheds værdi 
af den udsigt« Lotte  indrømmede 
hun var glad for udsigten ligesom 
for sit arbejde. 

»Er du så født i en Optimist«? Vi 
skulle jo på sporet. Det var hun ikke, 
sejladsen begyndte først rigtigt i ty-

verne. Men interessen var dog i blo-
det fra faren i Ringkøbing, der havde 
en mindre kølbåd, der blev brugt til 
kapsejlads på fjorden. Mor og dat-
ter boede i Vendsyssel, indtil næste 
barndomsadresse blev Hvalpsund 
med mor og stedfar. Studietiden be-
tød flytning til Århus. Lotte arvede 
nu båden efter sin far. Den fik plads 
i Hvalpsund, så sejladsen foregik i 
Limfjorden, et skønt sejlfarvande. 

I Marselisborg Havn var der en sej-
lerskole, det var lige sagen, og hun 
tog duelighedsbevis. Der var også 
en flink underviser, Per, ham tog 
hun også. Per havde en X79 sejlbåd, 
den skulle hun med på sin første tur. 
Per gav hende rorpinden og gik selv 
ned for at lave noget. Der var frisk 
vind. Med Lottes egne ord »Jeg var 
vant til at sejle mine forældres køl-
båd og så skolebåden, begge nogle 
tunge stabile fyre. Pludselig kom et 
vindstød og Xeren opførte sig som 
en jolle. Jeg har ikke sejlet jolle før, 
så den føltes næsten som et yoghurt-
bæger i søgang. Per blev anråbt og 
kom farende op og fik beroliget os 
begge«. 

Hun kom efterhånden på god fod 
med Xeren og købte en 1⁄4 del part i 
den. I 2003 blev X79 udskiftet med 
en X99. Stadig på delebasis med 50% 

Kurt kom forbi ---
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til Lotte og Per. På mit spørgsmål om 
hvordan det går med feriesejlads, 
børn og en dele båd. »Det går fint 
sagde Lotte. Da vi sejlede på længere 
ture i Danmark, sejlede den ene part 
ude til et aftalt mødested. Der anden 
part kom så i bil, der blev så byttet 
båd og bil, sådan nåede vi langt 
omkring. Efter vi har fået børn er 
det kortere ture og med venner. Ven-
nerne giver så en hånd med børnene 
medens vi sejler. Børn kan bedst lide 
at sejle, når vi ligger i havn. Tunø er 
pigernes absolut krav. 

2004 flyttede familien til eget hus i 
Brabrand. Ifølge Lotte havde de ikke 
tænkt sig at gå og rode i haven. »Men 
det bliv vi nødt til for vilde brombær 
var ved at overtage grunden. Der 
blev krig for de ville ikke gå ud. Til 
sidst måtte vi bruge Roundup.                 
Det må du ikke sige til nogen, det 
lovede jeg. De gik ud og vi blev«. 

Lotte er en af dem der i mange år 
har været med i klublivet. Fra 1990 i 
redaktionsudvalget for Marsejleren. 
I bestyrelsen et par år efter som 

Ü
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sekretær med mere indtil 2006. I 
skrivende stund ansvarshavende 
redaktør for klubbladet, men søger 
sin afløser. »Hvad med klubben er 
der noget du savner eller ideer til an-
dre ting«. Det er mit hemmelige vink 
for at læserne ikke skal falde i søvn 
inden afslutningen. Lotte smilte og 
sagde »I ungdomsafdelingen skal vi 
sørge for klubbåde til unge i forskel-
lig alder, så vi beholder dem. Gode 
stævner, store som mindre, kan vi 
håndtere, det giver PR og god omtale 
af sejlsporten«. Jeg kom til at tænke: 
Ved Drage stævnet i 2003 fik de Iben. 
Ved Drage stævnet i 2006 fik de Thit. 
På stævnets afslutningsdag var der 

gallamiddag på Hotel Marselis. I 
frokostpausen den dag nåede de på 
rådhuset og blev gift. Om aftenen 
havde de således 200 bryllupsgæster 
og fik den største brudebuket jeg har 
set. Der er spørgsmål der ikke skal 
stilles, som for eksempel. Vil de lave 
flere Drage stævner og er Per regne-
lærer til daglig?  

Nå jeg ville nu ikke slippe hende. 
»Dit arbejde var tidligere i reklame-
branchen, det frie erhverv. Så blev 
du kommunal ansat, det er jo lige-
som mod tiden og strømmen«. »Jeg 
er glad for Århus og meget glad for 
mit job. Tænk at være med til at om-
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danne den tidligere erhvervshavn 
til en helt ny bydel over de næste 10 
til 15 år. En bydel til 7.000 personer 
og 12.000 daglige arbejdspladser. 
Århus er grundsælgeren og det skal 
markedsføres overfor interesserede 
investorer, og det er mig. Første af-
snit længst mod nord er snart klar 
til salg. Det er det med tårnet og be-
boelse på yderste mole«. Vi sluttede 
her kikket ind i den gamle havns 
spændende fremtid. Lotte tilføjede 
»Min ansættelse i kommunen skal 
vedtages af byrådet hvert 4 år, så 
kan jeg søge min egen stilling, også 
min fremtid er spændende«. Jeg var 
glad for at jeg kom forbi og ønskede 
tillykke med John´s valg af hende 

som årets spadeholder. Selvom den 
hverken må tages med hjem i haven 
eller til byggeri på havnen. 

ks@marselisborgsejlklub.dk

Navn: Lotte Pape.

Alder : 39 år.

Familie: Gift med 
 Per Hjerrild Hansen.

Børen:  Iben 5 år – Thit  2 år.

Stilling: Kommunikations-
 medarbejder.

Fritid: Sejlads og 
 Organisatorisk arbejde.
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www.sparhobro.dk  l  mail@sparhobro.dk

GRATIS i sparekassen:
l overførsel af engage-
 ment - »skift gratis«

l kontant udbetaling 
 ved kassen

l NetBank

l brug af checks

l fremsendelse af 
 checkhæfte

l kontoudskrift efter 
 60 bevægelser

l brug af dankort - 
 også i andre
 pengeinstitutters 
 automater

l kapital- og pensions-
 pleje

l KuvertService - 
 betaling af girokort, 
 der samtidig 
 tilmeldes PBS

Derudover får garanter med
20.000 kr. i garantikapital gratis

VisaDankort og gratis
valutaveksling.

Velkommen i Sparekassen Hobro

B


