Marselisborg Sejlklub oktober 2019
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub
Her er nyhedsbrevet for november måned

Den blå sommerstander blev behørigt strøget lørdag den 26.
oktober fulgt af tale og sange. I stedet er den hvide
vinterstander kommet på plads.

Årets spadeholder blev meget fortjent
Jørn Nielsen.

Mens ungdomsafdelingen tirsdag den 12. november 2019
afsluttede sæsonen med fællesspisning og
præmieoverrækkelse til klubmesterskabet, så afholdte
bestyrelsen sit novembermøde. Her kommer et uddrag:
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Hjemmeside og kommunikation:
Der arbejdes på at optimere hjemmesiden så
den fungerer optimalt på forskellige
læseenheder. Det blev drøftet om vi skal
smide kræfter ind i at re-designe
hjemmesiden. Tages op som punkt på et
senere møde.

Sejlerskolen:
Udvalget har afholdt møde med instruktører
og erfaringsudvekslet fra sejlsæsonen. Der er
kommet forslag til ændring for sejladstider på
sejlerskolen samt gode ideer/kommentarer til
projektet med nye skolebåde som udvalget
arbejder videre med vinteren over. Der
fremkom også ideer til sejlteoriundervisning,
deltagelse i kapsejlads og andre
klubarrangementer.

Ungdomsudvalg:
Ny motor til Tornado er leveret og klar til den nye sæson
Ancha
Elliot-bådene er kommet på land

2

Festudvalg:
Optagningssild lørdag den 12. og lørdag den 19. oktober var
godt besøgt og maden passede fint, for der blev stort set
udsolgt.

Det blev en god standerstrygningsfest den 26. oktober om aftenen. Konceptet med buffet lavet af de 29
deltagere fungerer fint. Den nye grill med otte blus og to gasflasker er blevet indviet og fungerer også godt,
udtaler grillmesteren på billedet, og der er aftale med havnen om at lægge fliser uden for klubhuset til den
nye grill.

Husudvalg:
Der er opsat ny belysning ved yderdøren med nye lamper. En skotlampe mangler, for der er problemer med
at få den rigtige pære. Hanne har fået mange pynteting som billeder i rammer fra Café Zeesik som lukkede.
Der er problemer med HDMI-forbindelsen på projektoren. Forsøges udbedret snarest.
Kursusudvalg:
Duelighed kører fint med 17 deltagere.
Yachtskippe 1 er aflyst pga. for få tilmeldte, dvs kun 6 personer. Der er forsøgt et samarbejde med Horsens,
men heller ikke på denne måde kunne der samles nok til et hold.
Sponsorudvalg:
Der arbejdes med og følges op på nye sponsorater for år 2020 – fx en ny drikkevareleverandør hvor
økonomisk fornuftig drift og vareholdbarhed er i fokus. Der pågår også samarbejde i Sailing Aarhus regi
med større sponsorater.
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Dansk Sejlunion:
Klubkonference for Dansk sejlunion er lørdag den 16. november. Klubben er fint repræsenteret med to
deltagere.
Økonomi
Økonomien ser godt ud. Omsætningen er faldet i forhold til sidste år, men det ser ud til at vi også i år
kommer ud med et pænt overskud pga færre udgifter og afskrivninger. Aktivitetspuljen, som bestyrelsen
afsatte til aktiviteter som udvalgene kunne byde ind på, er kun kvart brugt.
Havneudvidelse
Initieret af Aarhus Kommune afholdes ny workshop om havneudvidelse onsdag den 20. november kl. 16-19
i MS’ klubhus. Flere fra MS-bestyrelsen deltager.
Udviklingsaften og udvalgsaften
Ud fra prioriteret status på idélisten fra sidste år, så iværksættes en kombineret udviklings- og
udvalgsaften; kalenderlagt til den 23. januar 2020. Alle udvalg bedes sende mail til bestyrelsen om
budgetønsker for år 2020.
Toilet og badefaciliteter
Arbejdet med tegninger og overblik over byggeudgifterne samt hvordan disse fordeles, skrider frem.
Arrangementer:
Der er en del arrangementer i støbeskeen for vinteren. De vil løbende blive offentliggjort i nyhedsbrevet
når der fastsættes endelige datoer på arrangementerne.
Ole Bülow klubaften om førstehjælp, dato 27.11. Tilmelding gennem hjemmesiden.

Eventuelt
Jørn Nielsen fortæller at han udtræder af bestyrelsen ved valgperiodens udløb, som er til
generalforsamlingen i marts 2020. Sejlklubben har haft stor gavn og megen glæde af Jørn som har siddet i
bestyrelsen siden 2011.
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