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Marselisborg Sejlklub oktober 2019 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
 

Bestyrelsen mødes én gang månedligt og følgende punkter er fra mødet den 8. 

oktober 2019 
 
Sailing Aarhus: 
Festugestævnet ser ud til at holde budgettet. Søren Harmsen sidder nu i fondsbestyrelsen for Sejlsportscenteret. 
Fondsbestyrelsen har blandt andet været på et heldagsseminar og arbejdet med strategi for Sejlsportscenteret..  
Oversigt over kommende kendte stævner i Sailing Aarhus Regi: 
2020 OfficeLab dysten 
2020 Festugestævne 
2021 VM for 29’er – tidspunktet er ikke sat endnu.  
2022 Volvo Ocean Race til Aarhus med stop-over i andet kvartal på vej mod Haag. 
 
Regattaudvalg: 
Det forholdsvise nye udvalg i Marselisborg Sejlklub arbejder både for sejlklubben og er i samarbejde med Sailing 
Aarhus. Ingen stævner er pt planlagt ud over det interne festugestævne 2020 

 
Sejlerskolen: 
Der blev fremlagt en reparations-/ og ønskelisten for de to skolebåde. Bestyrelsen har generelt ingen indvendinger, 
hvis det tildelte budget overholdes. I denne efterårstid er der også mulighed for at lave indkøb, så det går hen over 2 
regnskabsår. 

 
Sejlerskolen har afholdt møde den 18. september med udvikling af sejlerskolens flåde på dagsorden. Der arbejdes 
med en bådvision med 2 ens nyere både som fremtidige skolebåde. Niels B. fremlagde et gennemarbejdet materiale 
fra udvalget. Bestyrelsen er enig i strategien, men der skal kigges nærmere på finansieringsmulighederne, da der også 
skal bruges penge til omklædnings- og badefaciliteter for ungdomsafdelingen samt nyt klubhus, når den tid kommer.  

 
Skolebådene afrigges den 23. oktober i samarbejde med brugergrupperne og optagning foretages den 2. november. 
 

Kapsejladsudvalg:  
Det har været en god sæson.  
 
Resultaterne for efterårets kapsejladser: 
Klubmester (vinder af de 4 lørdagssejladser): Matrix 
Vinder af Stjernesejladsen: Matrix 
 
Resultat af efterårsserien 
Løb 1 
1. Matrix 
2. Sirona 
3. Zelda 
4. Dohni 
 



Resultat af efterårsserien 
Løb 2 
1. Ia 
2. Duve 
3. Elan 210 
 
Der er en tendens til, at der bliver færre både på banen. Udvalget vil prøve at være opsøgende på vinterpladsen og 
laver et opslag til hjemmesiden til foråret 
Der trænger til at blive ryddet op i det gamle kapsejladsgrej i skuret. Meget grej har ligget der i 10 år uden at blive 
brugt. Det tager kapsejladsudvalget hånd om. 
 
 
Ungdomsudvalg: 
Hellerup Sejlklub lejer en gummibåd næste weekend. 
Der købes ny motor til Tornado 
I øjeblikket sejles der klubmesterskab. 
 
 
Festudvalg:  
Der er som vanligt optagningssild lørdag den 12. oktober og lørdag den 19. oktober. Begge dage kl. 12-14. 
 
 
 
Standerstrygning lørdag den 26. oktober kl. 13. med tale, musik og sang samt 
overrækkelse af spaden til årets spadeholder. 
 
 
Standerstrygningsfest lørdag den 26. oktober med buffet lavet af deltagerne 
samt levende dansevenligt musik. Se hjemmesiden for tilmelding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Husudvalg:  
Der har været arbejdsweekend,og klubhuset er blevet malet og porte repareret. 
Stor tak til alle der deltog. 
 

  
 
 
 
 



 
 
 
Kursusudvalg: 
Duelighedsholdet er i gang med 16 tilmeldte. 
Y1-holdet mangler stadigt tilmeldinger, pt 5 tilmeldte. 

 
Sponsorudvalg: 
Harboe har opsagt aftale, og markedet afsøges nu for en ny leverandør af sodavand og øl. 
 
Dansk Sejlunion:  
Klubkonferencen 2019 afholdes den 15. – 16. november i Vingstedcentret ved Vejle. 
 
Økonomi: 
Regnskab ser stadig fint ud, men indtægter ligger 90.000 lavere end sidste år, hvor vi havde indtægter fra VM. Budget 
forventes overholdt. 

 
Udviklingsaften og udvalgsaften: 
Der afholdes en udviklingsaften for udvalgsmedlemmer den 22. januar, der bygger bro til sidste års ide- og 
udviklingsaften.  
 
Toilet og badefaciliteter: 
Vi har fået op til 316.000 kr. i tilskud fra anlægsfonden til Containerløsning der opføres i samarbejde med havnen. 
Der er lavet tegninger og indhentet tilbud. Der er søgt om forlængelse at tilskuddet, afventer svar. Desuden skal vi 
søge fonde om tilskud. Desuden skal vi søge fonde om tilskud.  
 
Arrangementer: 
Der er en del arrangementer for vinteren i støbeskeen. De bliver løbende offentliggjort. Se hjemmesidens Kalender for 
indhold og datoer. 

 
Eventuelt: 
Hanse-klubben låner klubhuset en dag i maj. 
Planlægning af 2. udvalgsaften 22. januar med udvalgenes beretning og oplæg til budget. 
 
Næste møde: Tirsdag d. 13. november kl 17.00.  
 

Kurser: 
 Teoriundervisning til duelighedsprøve med Gert Eilenberger. Kursusstart mandag den 7. oktober. Der er 3 

ledige pladser på holdet, så hvis du vil med så skynd dig at blive tilmeldt. Sidste tilmeldingsfrist 20.10. 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. 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/kursus/Duelighed%20Opslag%202019.pdf


Undervisningsdagene er lagt i kalenderen. I skrivende stund mangler der 5 deltagere, for at kurset 
gennemføres. Sidste tilmeldingsfrist 20.10. Læs mere og tilmelding >>LINK 
 
 

Aktiviteter: 
 
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 lørdags-
frokost.  
 
19. oktober kl. 12-14: Optagningssild: Festudvalget laver smørrebrød. Kom over i klubhuset og få en dejlig lørdags-
frokost. 
 
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 med sange, tale og overrækkelse til årets spadeholder. Traditionen tro er der 
pølser og en øl/sodavand.  
 
26. oktober kl. 18.30: Standerstrygningsfest med egen medbragt mad til en fælles buffet. Senere spiller Billy Bobs 
boogie band i reduceret udgave op til dans. Tilmelding LINK  
 
27. november kl 19: Førstehjælp. Ole Bülow og Jørgen Byg vil på denne aften forberede os, så vi ikke behøver stå på 
helt bar bund, hvis vi en dag skulle opleve at stå i en situation, hvor førstehjælp er nødvendig. Tilmelding LINK 
 
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 
 
 
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 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/kursus/Y1%20Opslag%202019.pdf
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1768&CalendarEventTimeID=5377&HashCode=297409334
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1774&CalendarEventTimeID=5428&HashCode=1206713663
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1796&CalendarEventTimeID=5475&HashCode=-1105558902
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1799&CalendarEventTimeID=5480&HashCode=95347361
http://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=161
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
http://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=68
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
http://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=58
http://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=31

