
 

                                           
Støt vores sponsorer, de støtter os 

 

Marselisborg Sejlklub · Marselisborg Havnevej 100 B · 8000 Århus C · www.marselisborgsejlklub.dk 
 

Marselisborg Sejlklub januar 2019 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
 
Udvalgene har nu afleveret deres ønsker til budgettet, og bestyrelsen arbejder med budgetlægningen. Det nye budget 
fremlægges på generalforsamlingen den 6. marts. Inden næste bestyrelsesmøde, som er den 12. februar, vil 
bestyrelsen også gerne have udvalgenes beretning for 2018, så de kan indgå i den samlede beretning for 2018. Du må 
meget gerne vedlægge mange billeder. Beretningerne skal sendes til formand@marselisborgsejlklub.dk. 
 
Sorteringen af de mange ideer, der blev genereret på udvalgsaftenen i november, er snart afsluttet. Ideerne bliver 
sendt ud til udvalgenes bestyrelsesrepræsentant og offentliggjort på hjemmesiden.  Det er så meningen, at de enkelte 
udvalg arbejder videre med ideerne. Gennemførelse af nogle af ideerne koster sikkert penge, og derfor afsætter 
bestyrelsen en pulje i det kommende budget, hvorfra udvalgene kan søge finansiering. 
 
Den opmærksomme bruger af klubbens hjemmeside har måske bemærket, at der er møbleret lidt rundt på, hvor du 
kan finde de enkelte sider. Vi syntes selv, at det er mere logisk nu. Der er en del af de enkelte udvalgs sider, der 
trænger til en opdatering. Bestyrelsen vil gerne opfordre udvalgene til at få opdateret indholdet på udvalgenes sider. 
Hvis udvalget skal have hjælp til praktikken, så er der hjælp at hente på den kommende hjemmesideaften. Se under 
aktiviteter.    
 

Kurser: 
SRC/VHF kursus 15.-17. april 2019, maks. 20 deltagere. Kurset er på hjemmeside. Tilmelding via >>LINK. 
 

Aktiviteter: 
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. Der har været meget stor tilslutning til denne klubaften, så vi har 
efter aftale med Horsens Yachtværft forhøjet antal deltagere. Max. 20 30 deltagere. Tilmelding via >>LINK 
 
6. februar kl 19: Hjemmesideaften: Hjemmesideredaktionen inviterer denne aften udvalgene til at komme i 
sejlklubben og få hjælp til praktikken omkring udvalgenes sider på klubbens hjemmeside. Husk at indholdet, tekst og 
billeder skal I selv levere   
 
27. februar kl 19: Klubaften om bådforsikring: Vi inviterer First, som et det forsikringsselskab,  Dansk Sejlunion 
samarbejder med i øjeblikket. Denne klubaften er også åben for de andre klubber i Aarhus.  
 
1. marts kl 18.30: Frivilligsammenkomst: Bestyrelsen inviterer alle, der har været frivillig i 2018 til en hyggelig og 
afslappet sammenkomst med mad og drikke i sejlklubben. Af hensyn til mad er der tilmelding via >>LINK 
   
6. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
27. marts kl. 19.00: Klubaften om bådforsikring 
 
23. april kl. 17: Sejlerskolens intromøde. Læs mere >>Her 
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24. april kl. 18.00: Tune up til Onsdagsbanen: Træning til kapsejladserne på onsdagsbanen med skippermøde i 
klubhuset kl. 18.00. 
 
1. maj kl. 18: Kapsejlads på Onsdagsbanen: Skippermøde kl. 18 og første start kl. 19. Følgende onsdage første start kl. 
19.  
 
8.-9. juni kl. 13:00: Sommerklubtur. I år går turen til Snaptun. Vi mødes som sædvanlig til fælles frokost kl. 13. Link til 
tilmelding kommer senere, men reserver pinsen allerede nu. 
  
Ancha 
>>link til Ancha 

 
Ungdomsafdelingen 
18. januar kl. 17 til 19. januar kl. 10 overnatning i klubhuset med smuglerløb, film og masser af hygge 
3. marts kl. 13: Træning i DGI-huset 
21. marts kl. 17: Gør sejlerteorien spiselig.  
6. april kl 10: Jolleklargøring 
8. juli: Tunølejr 
 
Havfruer 
Møder se klubkalender >>Link 
For nærmere info kan Else Kristensen eller Eva Barner Jensen kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden. 
 
Sølvræve 
Møder se klubkalender >>Link 
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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