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Marselisborg Sejlklub september 2018 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
 
Efteråret nærmer sig med alt, hvad der hører sig til på denne årstid. Det bliver tidligt mørkt, onsdagsbanen er blevet til 
lørdagssejladser og havnen har åbnet for de første optagningstider. På denne årstid plejer vi også at have en del 
klubaftener fastlagt. Det er vi desværre kommet lidt bag ud med, men der bliver arbejdet på flere fronter. Har du 
ideer til emner på klubaftener, eller vil du måske ligefrem arrangere en klubaften, så tag kontakt til bestyrelsen. 
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi haft stævne for 12M klassen, som melder tilbage, at de var meget tilfredse med 
stævnet. Så stor tak til de mange frivillige på land og vand. En af deltagerne kom så langt væk fra som Sedney. Han har 
afleveret et introduktionsbrev til Sedney Yachtclub. Med det i hånden er man velkommen Sedney Yachtclub, så har du 
planer om at tage forbi Australien, så få et kopi hos bestyrelsen. Også til sejlsportsligaen har vi haft frivillige på vandet. 
 
I bestyrelsen er der sket et par ændringer. Henrik har valgt at udtræde af bestyrelsesarbejdet og bestyrelsen har lavet 
en ny konstituering, hvor Søren Jendersen indtræder som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vil gerne sige Henrik tak for 
en stor arbejdsindsats. Henriks opgaver er fordelt:  

 Sponsorudvalg, indkøb af øl og vand og opfylding af køleskab : Søren Jendersen 

 Klubhusudvalg: Jørn Nielsen 

 Kursusudvalg: Jørn Nielsen 
Fra Klubhusudvalget overtager Rita Skriver udlejningen af klubhuset og Hanne Sørensen div. indkøb. 
Desuden har Dan valgt udelukkende at tage sig af sejlerskolen og at trække sig fra det øvrige bestyrelsesarbejde.  
 
Marselisborg Sejlklub ved Sara Nielsen og Caroline Mikkelsen har vundet DM titlen i Feva ved DM stævne i Sønderborg 
og i øvrigt masser af andre fine resultater til vores ungdomssejlere som kan ses her 
http://www.sejlsport.dk/nyt/2018/09/ungdoms-dm-afgoeres-i-soenderborg 
 
Husk også natsejlads på onsdag og hjemmesideaften den 11. oktober. 
 
Så var der:

 
 
WSC-organisationen er ved at lukke ned, men inden de holder helt, har de inviteret alle frivillige til en stor frivilligfest 
fredag den 5. oktober i Sejlsportscenteret. Hvis du var frivillig på WSC har du fået en invitation via Venma, så husk at 
melde dig til. 
 
FOTO-konkurrencen 2018 nærmer sig sin afslutning. Du skal sende dine FOTO til foto@marselisborgsejlklub.dk. Send 
senest den 16. oktober 2018. 
 
Kurser: 
Duelighedskursus teori med kursusstart den 1. oktober, maks 20 deltagere >>Link til tilmelding Tilmelding senest 25. 
september 

http://www.sejlsport.dk/nyt/2018/09/ungdoms-dm-afgoeres-i-soenderborg
mailto:foto@marselisborgsejlklub.dk
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=636


Yachtskipper 3, kursusstart den 25. oktober, maks 12 deltagere >>Link til tilmelding Tilmelding senest 18. oktober. 
SRC/VHF kursus 15.-17. april 2019, maks 20 deltagere. 

 
Tilmeldingen er bindende. 
 
Aktiviteter: 
 
19. september kl. 18.00: Natsejlads med 3 X Jørn: Denne hyggelige tur, der nok mest henvender sig til nye sejlere, er 
efterhånden ved at blive en tradition. Også erfarne sejlere er velkomne, specielt hvis der også er et par stykker, der 
evt. vil lægge båd til. >>Mere info og tilmelding 
 
25. september: Duelighedskursus: Sidste frist for tilmelding >>Link til tilmelding 
 
11. oktober kl 19: Hjemmesideaften: Trænger dit udvalgs sider til opdatering eller har du lyst til at hjælpe med at 
holde vores hjemmeside opdateret, så kom ned i sejlklubben denne aften. 
   
16. oktober: Fotokonkurence: Sidste frist for indsendelse af billeder til foto@marselisborgsejlklub.dk 
 
18. oktober: Yachtskipper 3: Sidste frist for tilmelding >>Link til tilmelding 
 
13. og 20. oktober: Optagningssild 
 
27. oktober: Standerstrygning 
 
Ancha 
>>link til Ancha 

 
Ungdomsafdelingen 
Træning tirsdage og torsdage. 
  
Havfruer 
For nærmere info kan Else Kristensen eller Eva Barner Jensen kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden. 
 
Sølvræve 
For nærmere info kan Henrik Jensen kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden. 
 
 
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. I juli holder 
bestyrelsen sommerferie. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub. 
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