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Marselisborg Sejlklub november 2018 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 

 
Optagningen af både er slut, og klubben er gået i gang med 
vintersæsonen. Skiftet mellem sommer og vinter blev markeret med 
standerstrygning den 27. oktober helt efter traditionerne.  Årets 
spadeholder blev Jørn Tholstrup for hans store indsats gennem 
mange år på mange fronter i klubben. Man går aldrig forgæves til 
Jørn for at få en hjælpende hånd. 
 

 
 
 
 
Årets foto 2018 er taget af Richard Gascoigne 
og kan ses med motivering HER og snart 
hængende på væggen i klubhuset. I klubhuset 
vil også hænge to særligt hædrede indsendte 
foto af Gustav Schwennesen og Michael Zaluski.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Også klubbens nye hovedsponsor havde valgt at lægge vejen forbi. 
 
 

Dagens festivitas blev afsluttet med standerstrygningsfest. Det blev et brag af en fest. Festudvalget havde fået 
Billybobs Buggiband til at lave en øveaften denne aften. Bandet fik øvet sig og vi fik øvet os i at danse. 
 
Fotokonkurrencen sættes på pause 
Vi har i en årrække afholdt en fotokonkurrence i sejlklubben. Det har vi gjort for at få mere liv på hjemmesiden, for at 
skabe fortællinger om klublivet og for at få mere kunst på væggene i klubhuset. Tak til jer der de sidste 10 år har 
bidraget med indsendte foto, I har alle, med jeres indsendte billeder, sat et aftryk for fællesskabet i sejlklubben. Tak 
for denne berigelse. 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=51


Fotokonkurrencen i sejlklubben sættes på pause i sit nuværende regi, og der er ikke planlagt en fotokonkurrence for 
2019. Skulle én eller flere klubmedlemmer have lyst til at sætte en fotokonkurrence i gang i en ny forklædning, så 
kontakt evt. Niels Breuner for overdragelse af mailboks. Skriv til:  foto@marselisborgsejlklub.dk  
 
Bestyrelsen har tiltrådt en aftale for Talent – og Elitecenter i Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Der er enighed i 
bestyrelsen om, at det er væsentligt for MS at støtte op om talentarbejdet og give mulighed for, at vore talenter kan 
deltage, men bevarer tilknytning til klubben. I aktivitetsplanen for centeret indgår støtte til klubbernes 
træningsarbejde. Aftalen indebærer udgift pr. år kr. 25.000,00 
 
 
Kurser: 
SRC/VHF kursus 15.-17. april 2019, maks. 20 deltagere. Kurset er på hjemmeside. Tilmelding via >>LINK. 
 
Der er oprettet et kursus i brandbekæmpelse og udvidet førstehjælp til kursisterne på Yachtskipper 3. Dette kursus er 
ikke fuldtegnet, så derfor åbner vi kurset for alle klubbens medlemmer. Tilmelding via  >>LINK 

 
Aktiviteter: 
   
28. november kl. 18.00: Udvalgsaften med spisning. I år laver vi kun 1 udvalgsaften, og her vil vi prøve at sætte fokus 
på fremtiden. Der er udsendt en mail til alle medlemmer med en nærmere beskrivelse. Der er tilmelding af hensyn til 
maden >>LINK 
 
30. januar kl. 18.30: Klubaften med glasfiberreparation. Vi mødes hos Horsens Yachtværft, Gammel Havn 3, Horsens, 
hvor vi skal lære lidt om mindre reparationer i glasfiber. Du får selv lejlighed til at prøve kræfter med materialerne så 
tag noget arbejdstøj på. Pris 75 kr. til materialer. Max. 20 deltagere. Tilmelding via >>LINK 
 
Ancha 
14. december kl. 17.30: Ancha holder julefrokost. 
>>link til Ancha 

 
Ungdomsafdelingen 
06. januar kl. 10.45 og følgende søndage. Svømmetræning i Egelund Svømmehal. 
18. januar kl. 17 til 19. januar kl 10 Overnatning i klubhuset med smuglerløb, film og masser af hygge 
  
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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