Marselisborg Sejlklub september 2019
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub
Vores klubhus trænger efterhånden til en kærlig hånd. Klubhusudvalget og bestyrelsen havde håbet på, at vi inden for
få år havde fået et nyt klubhus i forbindelse med havneudvidelsen og havde derfor sat vedligeholdelsen på stand-by.
Men som det ser ud i øjeblikket, har det lange udsigter med havneudvidelsen. Derfor indkalder vi til arbejdsweekend
lørdag den 28. og søndag den 29. september kl 10.00. Vi skal først og fremmest have malet klubhuset. Men også
grejskurene trænger til en omgang. Der er også planer om at lægge nogle fliser og opstille et lille skur til opbevaring af
vores nye grill. Jørn Skriver har lovet at sørge for materialer og værktøj. Lad madpakken blive hjemme, klubben sørger
for mad og drikke. Kom i praktisk arbejdstøj. Tilmelding til Jørn Skriver på tlf. 2046 8342.
Vi vil fortsat opfordre til, at du tilmelder dig til nyhedsbrevet fra Sailing Aarhus. Først og fremmest for at få
sejladsnyheder også fra den kant, men også for at Sailing Aarhus kan fremvise en lang mailliste i deres sponsorarbejde.
>>LINK (scrol lidt ned på siden til tilmelding)
Bestyrelsen har længe fået opfordringer om mere åbenhed i bestyrelsesarbejdet og vi har haft mange snakke om,
hvordan vi kunne imødekomme disse ønsker. Vi er enige om, at vores referat ikke er egnet til ukritisk offentliggørelse.
Det er et internt stykke arbejdspapir, og der er mange ting, der er indforstået og vanskelig at få sat i den rette
konsensus, hvis man ikke har deltaget i bestyrelsesmødet; ligesom personsager heller ikke skal offentliggøres. Vi har
derfor besluttet, at vi her i nyhedsbrevet vil sakse fra bestyrelsens referat og skrive om emner, der er til orientering
eller er besluttet.

Bestyrelsen mødes én gang månedligt og følgende punkter er fra mødet den 10.
september 2019
Sailing Aarhus:
Der har været god tilgang på sponsorsiden. Der er 29’er VM i 2021, datoer er ikke fastlagt, men måske i umiddelbar
forlængelse af Kieler Woche.
The OceanRace kommer med stopover til Aarhus i andet kvartal 2022. Se pressemeddelelse
Regattaudvalg:
Der meldes om gode oplevelser på vandet i weekendens ligastævne. Klubbens baneteam var i aktion.
Hjemmeside og kommunikation:
Der oprettes en kontaktside med mailadresse til generelle infospørgsmål udefra om sejlklubben. Mailadressen til
denne bliver: info@marselisborgsejlklub.dk og den håndteres med videresend i fællesskab af formand og kasserer.
Skolesejlads:
Den Blå skole har været på besøg i fjorten dage denne sensommer og haft aktiviteter ved jollerampen.
Sejlerskolen:
Skolebåden Juno har fået nyt storsejl og det fungerer godt. Skolebåden SeaYou har fået en mindre skade på stævnen.
Bådene er bestilt til optag i begyndelsen af november. Sejlerskoleelever tilbydes som sædvanligt at deltage i
afrigningen og optagningen. Udvalget mødes i uge 38, hvor der samles op på sæsonen og arbejdes med udvikling.
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Kapsejladsudvalg:
12mR EM-stævnet i Skagen: Et godt
stævne. MS stillede med ti
medlemmer til et baneteam der
afviklede det sportslige til sejlernes
tilfredshed.
Ungdomsudvalg:
Der er indkøbt to optimistjoller. Lige
nu har vi femten aktive optimistsejlere. Der er udlejet 2 ribs til Egå næste weekend til afvikling af DM i Horsens.
Turudvalg:
Sensommerklubtur til 17.-18. august gik til til Hou. Pga vejret var der dårlig tilslutning og det blev aflyst at komme ud
og sejle med Egtmont Højskolens mini 12M-både. Det blev til en tur i svømmehallen i stedet for.
Festudvalg:
Der overvejes et nyt koncept til standerstrygningsfesten med standerstrygning senere på dagen og helstegt pattegris.
Ny grill er indkøbt og skal modificeres lidt. Der prøves at finde et fast sted til grillen ved klubhuset.
Husudvalg:
Klubhuset trænger til udvendig overfladebehandling og reparation af portene på kapsejladsskurerne. Der forsøges at
skaffe frivillige kræfter til arbejdet som tænkes udført den 28.-29. september. Indkaldelse af frivillige (ALLE). Evt.
indvielse af grill.
Kursusudvalg:
Duelighed, tilmelding er i gang, pt 12 tilmeldte – plads til 20 og det bliver gennemført
Y1. tilmeldinger er i gang. Se hjemmesiden.
Økonomi
Ser pænt ud og på niveau med sidste år. Budgettet følges. Der er flere indtægter på medlemssiden end sidste år.
Toilet og badefaciliteter
Vi har fået op til 316.000 kr. i tilskud fra anlægsfonden til Containerløsning. Aarhus Vand og Spildevand skal tidligst
bruge grunden i 2024. Containerløsning er taget af tegnebordet, den er blevet for dyr i pris. AC har lavet en skitse til
tre små huse til nye bade- og toiletfaciliteter som er blevet forelagt havnen. Der søges stadigt penge fra anlægsfonden
og der afsøges flere fondsmuligheder.
Eventuelt
Ny motor indkøbes til den ældste Tornado-rib (nummer 3). Motoren er fra 2010-2011 og skadet i ophæng. Der er
indhentet 2 tilbud: Reparation og nyanskaffelse. Standen på pontonen burde kunne klare tiden med en ny motor som
koster ca. kr. 50.000,- Vi har stadigt behovet for fire gode RIBs, og det er Zodiac’en der er den ældste af vore RIBs og
den der først bør skrottes, hvis vi har for mange.

Kurser:



Teoriundervisning til duelighedsprøve med Gert Eilenberger. Kursusstart mandag den 7. oktober. Læs mere
og tilmelding >>LINK
Yachtskipper 1 med Carsten Aagaard Rasmussen har vi på programmet hen over vinteren med undervisning
torsdage og et par weekender. Adgangskrav: Du skal have bestået Yachtskipper 3 for at kunne deltage.
Undervisningsdagene er lagt i kalenderen. Læs mere og tilmelding >>LINK

Aktiviteter:
14. september kl. 9: Stjernesejlads: Skippermøde kl. 9 og første start kl. 10. Følgende lørdage kl. 10 til og med den 5.
oktober kapsejlads. Vær opmærksom på specielle sejladsbestemmelser for lørdagssejladserne.
19. september kl. 18: 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

28.-29. september kl. 10.00: Arbejdsweekend i sejlklubben: Maling af klubhus, grejskure og andre
vedligeholdelsesopgaver. Tilmelding til Jørn Skriver på tlf. 2046 8342.
7. oktober kl. 19 og følgende mandage: Duelighedsundervisning: Undervisning med Gert Eilenberger til teoretisk
duelighedsprøve. Tilmelding via hjemmesiden max. 20 deltagere efter først til mølle princippet. Læs mere her og
tilmelding >>Link.
12. oktober kl. 12-14: Optagningssild: Festudvalget laver smørrebrød. Kom over i klubhuset og få en dejlig lørdagsfrokost.
19. oktober kl. 12-14: Optagningssild: Festudvalget laver smørrebrød. Kom over i klubhuset og få en dejlig lørdagsfrokost.
24. oktober kl. 18 og følgende torsdage: Yachtskipper 1: Undervisning til Yachtskipper 1 med Carsten Aagaard. Det er
efterhånden nogle år siden, at vi sidst har haft Yachtskipper 1 på programmet, så mon ikke at vi kan samle et hold.
Minimum 10 og maksimum 12 deltagere. Vær opmærksom på, at der også indgår 3 weekender i undervisningen. Læs
mere og tilmelding >>Link
26. oktober kl. 13: Standerstrygning.
26. oktober kl. 18.30: Standerstrygningsfest.

Ancha
Ancha er fortsat interesseret i at arve dit aflagte sejlertøj. Læg det i klubhuset og mærk det med ”til Ancha” eller
kontakt Jakob Knudsen på tlf. 2750 8260.
>>link til Ancha
Ungdomsafdelingen
14. august og følgende tirsdage og torsdage træning.
Havfruer
Møder se klubkalender >>Link
For nærmere info kan 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 vores 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

