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Marselisborg Sejlklub januar 2020 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
Bestyrelsen mødes én gang månedlig, og følgende punkter er fra mødet den 13. januar 2020 
 

Sailing Aarhus 
 

 
Per Hjerrild fra Marselisborg Sejlklub (MS) er fra 1. januar 2020 ansat i Sailing Aarhus at 
varetage sejlsportstekniske koordinerings – og planlægningsopgaver. Stillingen er deltids 
med 1 dag om ugen. Se nyheden på Sailing Aarhus hjemmeside  
 
 
 

 
Vores jollesejlere fra Marselisborg Sejlklub vil gerne at vi lejer en grejboks ved sejlsportscenteret til deres 
grej a 95 kr./måned. Det bevilges. 
 

  
Der arbejdes i øvrigt på at strukturere sponsorarbejdet i Sailing Aarhus. MS’ 
bestyrelsesmedlem: Søren Jendresen, der også arbejde med sponsorater i Marselisborg 
Sejlklub, er således blevet formand for sponsorudvalget i Sailing Aarhus.  
 
 
 

 
 
Regattaudvalg 
Udvalget, der tager sig af stævner i 
MS-regi, forbereder en underside på 
hjemmesidens: ”Hvem er hvem”. 
Af kommende stævner kan nævnes: 
Marselis Cup lørdag den 13. juni og 
Grand Prix Light i festugen indtil 
videre. Udvalget tænker på og 
overvejer om MS skal have sit eget 
kølbådsstævne. 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.sailing-aarhus.dk/sejler-nyheder/
https://www.sailing-aarhus.dk/forhenvaerende-vm-styrmand-er-ny-paa-sailing-aarhus-daekket/
https://www.sailing-aarhus.dk/aarhus-bliver-vaert-ved-ds-grandprix-under-sailing-aarhus-week/


 
 

 
 
Hjemmeside og kommunikation 
Der oprettes en ”Kontakt-side” hvor fremsendelse af spørgsmål kan sendes til 
”info@marselisborgsejlklub.dk”, og som videresendes til 
Formand og Kasserer. Den er endnu ikke i drift. 
 
 
 
Skolesejlads 
Der arbejdes på at etablere en kontaktpersonordning for 
skolesejlads med en person, som er forankret i 
Ungdomsafdelingen. Ungdomsafdelingen kontakter Den Blå 
Skole for om der bliver noget i år. 
 
 
Sejlerskolen 
Det er endnu ikke lykkedes at indgå sponsoraftaler til projektet 
med nyere sejlerskolebåde. Der arbejdes videre på at skabe de 
fondsmidler, der er nødvendige for at få projektet til at lykkes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turudvalg 
Datoen for sommerklubturen er fastlagt 
til den 6. – 7. juni og der arbejdes på at 
det kan blive til Øer Maritime Ferieby. 
Sensommerklubtur er fastlagt til den 22. - 
23. august.  

 
Sponsorudvalg 
Der arbejdes med at etablere et længerevarende sponsorat samt sponsorater til indretning af 
badefaciliteter. Sejlerskolens ansøgning er ikke blevet tilgodeset. 
  
 
Dansk Sejlunion  
Der er indkaldt til møde i Østjyllandskredsen den 21. januar. Bestyrelsen for MS deltager med to personer. 
 
 
Økonomi 
Klubben kommer ud af 2019 med et regnskabsmæssigt overskud på ca. 70 tkr,  
Budget for 2020 er under udarbejdelse, udvalg opfordres til at komme med input. 
 

https://www.ulfiaarhus.dk/udbyder/den-bla-skole
https://www.ulfiaarhus.dk/udbyder/den-bla-skole
http://www.sejlsport.dk/mere/dansk-sejlunion/organisation/kredse


 
 

 
Generalforsamling 
Afholdes onsdag den 11. marts med dagsorden ifølge vedtægterne. Der arbejdes med forberedelser til 
dette. Link til >>Vedtægter 
 
 
Havneudvidelse 

 
2 Bestyrelsesrepræsentanter 
for MS har været til møde 
med havnen, arkitekt og 
kommunen og drøftet forslag 
til udvidelse af Marselisborg 
Havn samt placering af nyt 
rensningsanlæg. 
Aarhus kommune arbejder 
med 2 forslag. Det ene er 
”Hovedforslaget”, hvor 
rensningsanlæg placeres på 
del af eksisterende havneareal 
og opfyldning mod syd. 
Havnen udvides således med 
nyt bassin mod syd. 
Det andet forslag er ”Alternativ 2”, hvor rensningsanlæg placeres på areal i forbindelse med udvidelse af 
Aarhus Havn. (Aarhus Havn planlægger udvidelse med opfyld og bassin på sydsiden af eksisterende 
stenmole, omfang ca. 2 x 1,3 km) 
Marselisborg Havn udvides langs eksisterende stensætning ud til hjørnet af eksisterende stensætning. 
Begge forslag forventes miljøvurderet for videre beslutning. 
 

Kom til udviklingsaften og udvalgsaften den 23. januar 2020 

 

Vi starter kl. 17.30 med et stykke smørrebrød. Bestyrelsen vil fortælle om status på de ideer, der kom op på 
sidste års udviklingsaften og vi vil lave en re-prioritering af de ikke gennemførte ideer. Så vil vi gerne høre 
om nye ideer og endelig vil vi gerne have lavet nogle handlingsplaner og have sat tovholdere på. Vi 
forventer at slutte ca. kl. 21. Vi glæder os til en spændende aften.  >>TILMELDING 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/Vedtaegter%20for%20Marselisborg%20Sejlklub.pdf
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1861&CalendarEventTimeID=5589&HashCode=-203587176


 
 

Gik du glip af Rita og Jørns flotte foredrag om deres ferietur til London og Amsterdam, har vi et nyt foredrag 
på bedding, se nedenfor. 
 
Arrangementer 
Der er flere arrangementer i klubhuset som man kan lune sig på i denne mørke vintertid. De bliver løbende 
offentliggjort på hjemmesiden og gennem dette nyhedsbrev, når datoen er fastlagt.  
(se kalender for overblik over alle arrangementer: 
Udviklingsaften: Torsdag den 23. januar kl. 17.30 
Erling har sejlet sin nye båd hjem fra Middelhavet: Torsdag den 27. februar kl 19. >>Tilmelding 
Syning af tasker: Lørdag den 14. marts kl. 10. Link til >>Tilmelding 
Generalforsamling: Onsdag den 11. marts. 
Sikkerhed: Brand i båden – hvilke slukningsmidler er bedst?: Onsdag den 18. marts. 
Sommerklubtur den 6. - 7. juni. Reserver datoen allerede nu. 
Sensommerklubtur den 22.-23. august. Reserver datoen allerede nu. 
 
 
 
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. Se de aktuelle datoer i klubkalenderen. I juli holder bestyrelsen sommerferie. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1868&CalendarEventTimeID=5623&HashCode=1883750340
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1850&CalendarEventTimeID=5565&HashCode=-599432203
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1833&CalendarEventTimeID=5556&HashCode=-1735714533
http://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=31
http://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=31

