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TIL NYHEDSBREVET 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 2019 kl 17.00. 
 

Sailing Aarhus: 
Har afholdt bestyrelsesmøde: Der arbejdes på styrkelse af sekretariatet. 
Sejlsportscenteret: Der arbejdes fortsat med strategiarbejdet. Det handler primært om skabe et miljø 
omkring elite/talent arbejdet, store stævner og miljøvenlig sejlads. 

 
Hjemmeside og kommunikation:  
Problemerne med forsidens opsætninger er løst. Facebook administrator Pia opfordrer udvalgene til at 
være aktive ved at sende en julehilsen gennem FB.  
 
Sejlerskolen: 
Arbejder fortsat med projekt: To ens nyere skolebåde. Der er sendt en fondansøgning afsted og der er 
flere andre fonde i kikkerten. 

 
Husudvalg:  
Problemer med HDMI-forbindelsen i væggen til projektoren i klubhuset er løst. 
 
Dansk Sejlunion:  

 
Der har været klubkonference på Vingsted centret i Vejle den 16. – 17. november: Nils og Dan deltog og 
havde fokus på networking, klubudvikling og sejlerskole. Præsentationer samt tre stærke 
historier/video fra klubkonferencen ligger på DS’ hjemmeside. Der er meget inspiration at hente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sailing-aarhus.dk/
http://www.sejlsport.dk/nyt/2019/11/video-tre-staerke-historier-fra-klubkonferencen
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Havneudvidelse 
Der har været afholdt en workshop om havneudvidelsen onsdag den 20. november kl 16-19 i 
klubhuset. Morten Bigum-Johansen og Jørn Nielsen deltog. 
Bestyrelsen har følgende kommentarer til de to forslag til havneudvidelse:  

 
Hovedforslag:  

 Jollepladsen er lille i forhold til pladsbehov, 1500 m2 i forhold til ønsket 3000 m2, og der er ikke 
afsat plads til grejskure. Vi ønsker derfor at kunne bygge i 2 etager, da Grejskure og værksted 
kan så placeres i terrænniveau under huset.  

 Løsning på opbevaring af Ribs på land eller fri af vandet.  

 Der kan opstå konflikter med dykkere og SUB ‘er ved placering af dommertårn til start og 
måltagning i samme vandområde, som dykkere og Sub ‘er bruger. 

 Ø hvor klubben er tildelt område kan gøres større. 

 Ellers super placering 
 
Alternativ forslag: 

 Vi har i dette forslag fået tildelt mere landplads generelt, men der er risiko for at havnen reelt 
bliver delt i 2. I forslaget er der nemlig 800 m i luftlinje fra den ene ende af havnen til den 
anden. 

 Mere jolleplads i forhold til hovedforslag, men også her mindre jolleplads end de ønskede 3000 
m2. 

 Grejskurer er positivt, hvis de er tiltænkt sejlklubben. 

 Rampeplads i underkanten til stævner, da der ikke er alternative steder til søsætning i 
nærheden af sejlklubben.    

 Finansiering til nye faciliteter er mere usikker end hovedforslag. 

 Besejlingsforhold for begynderjoller er vanskeligere end hovedforslag. 
 

Aarhus Kommune har netop udsendt debatoplæg til udvidelse af Aarhus Havn, se >>LINK  
 

https://www.aarhus.dk/demokrati/hoeringer-og-annoncer/kommune-og-lokalplaner/kommune-og-lokalplaner/2019/december/debatoplaeg-udvidelse-af-aarhus-havn/
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Udviklingsaften og udvalgsaften 

 
Der afholdes en ny udviklingsaften for klubudvalgene torsdag den 23. januar 2020. 
Tanker på dagsorden:  

 Invitation med status på igangsatte og gennemførte ting fra forrige møde, som der også vil 
blive gået i dybden med på mødet.  

 Ting der er i støbeskeen for klubarbejdet 

 Prioritering at tilbageværende ting på listen efter sidste års udviklingsaften. 

 Nye ideer.   
 

Toilet og badefaciliteter 
Vi har fået op til 316.000 kr. i tilskud fra anlægsfonden til Containerløsning.  
Der var enighed om at vores budgetandel på 200.000 kr. kan tages i kassen. Som budgettet ser ud lige 
nu, mangler der finansiering af 200.000 kr. De skal søges finansieret på anden vis.  
 
Arrangementer: 
Der er en del arrangementer denne vinter. De bliver løbende offentliggjort gennem dette nyhedsbrev 
når datoen er fastlagt. (se kalender for overblik over alle arrangementer): 
Jørn og Ritas tur til England den 15. januar. Tilmelding >>Link 
Udviklingsaften: 23. januar 
Syning af tasker. Lørdag den 14. marts 
Generalforsamling: 11. marts.  
Sikkerhed: Brand i båden – hvilke slukningsmidler er bedst?  Onsdag den 18. marts 
Sommerklubtur: 6.-7. juni 
Sensommerklubtur: 22.-23. august 
 
 
Bestyrelsen ønsker alle God jul og godt nytår 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=177

