Marselisborg Sejlklub Nyhedsbrev marts 2020

Arrangementer i klubhuset i marts måned aflyses eller udskydes på grund af
regeringens henstilling om at undgå større forsamlinger. Klubhuset er
naturligvis fortsat tilgængeligt for klubbens medlemmer.
Generalforsamlingen i Marselisborg Sejlklub, som skulle have været afholdt
onsdag den 11. marts, blev udskudt pga risiko for smittefare og udbredelse af
corona-virus.
Bestyrelsen indkalder til ny ordinær generalforsamling senere på året. Indtil da
fungerer bestyrelsen uændret.
Ny generalforsamling varsles iht klubbens vedtægter og med uændret
dagsorden.
Følg med på hjemmesiden og sociale medier for nyt
Hilsen bestyrelsen

Kære medlem af Marselisborg Sejlklub (MS). Bestyrelsen mødes én gang månedligt og følgende
punkter er blandt andet fra mødet den 10. marts 2020 – før regeringens henstilling. Der kan derfor
være nævnt arrangementer som efterfølgende er/bliver aflyst pga regeringens henstilling om
at undgå større forsamlinger. Følg med i den opdaterede KLUBKALENDER og se om et
fremtidigt arrangement du kan være interesseret, i kan være blevet aflyst.

Regattaudvalg
Jacob Bech indtræder i udvalget, der står for projektledelse af MS’s deltagelse i afholdelsen af
større stævner og afvikling af egne.
I 2020 har vi foreløbigt aftalt, at MS skal stå for en bane
til:
Aarhus Foiling Days 2020, 8.–10. maj
Sailing Aarhus Week, 28. august – 6. september
Hertil kommer vores egen Marselis Cup 2020 for
jollesejlere, 13. juni
Derudover er der flere stævner under planlægning i
samarbejde med de øvrige klubber under Sailing Aarhus
– og med større eller mindre deltagelse af MS.
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Hjemmeside og kommunikation:
Der er stadigt problemer med etablering af en ”Kontakt-side” med
fremsendelse af spørgsmål til mailadressen:
”info@marselisborgsejlklub.dk”. Problemet forsøges løst.
Sejlklubben mangler en eller flere til at kommunikere på de sociale
medier omkring hvad klubben laver ud over nyhedsbrevene. Alle
opfordres til at bidrage, så kendskab til aktiviteter oa kan bredes ud.
Sejlerskolen
Der blev i år ”udsolgt” på sejlerskolen med nye elever på
under 12 timer, og der etableret venteliste. Der arbejdes
med klargøring til sejlsæsonen.
Projekt nye skolebåde: Der gøres ihærdige forsøg med at
få sendt flere sponsoransøgninger afsted inden
forårssæsonen tager kræfter fra udvalget. Der er planlagt
intromøde for instruktører og nye sejlerskoleelever den 21.
april.
Der mangler stadigt én instruktør for at få kabalen med to instruktører på hvert sejlerskolehold
til at gå op. Kontakt Per Dahl Pedersen: perdahlpedersen@hotmail.com eller ring: 8612 8066
hvis du er interesseret i at blive instruktør.
Kapsejladsudvalg
Der blev afholdt udvalgsmøde den 24. februar: Onsdagsbanens første
ordinære sejlads er programsat til den 6. maj og tilmelding åbnes snart.
Løbsinddeling sker efter tilmelding, og der bliver mulighed for Easyrace for
mindre øvede kapsejlere. Følg med HER.
Alle klubmedlemmer der kan være interesseret i at være gast på en
kapsejladsbåd, opfordres til at møde potentielle skippere der mangler gaster
til onsdagsbanen på skippermødet onsdag den 6. maj kl. 18 i klubhuset.
Se også klubbens gastebørs,
Ungdomsudvalg
Sæsonstart er planlagt og 1. træning af ungdom er kalendersat til den 14.
april. Klargøring foretages torsdag den 26. marts.
Vores tre Ynglingebåde er solgt for i alt 16.000 kr.
Turudvalg
Årets sommerklubtur går til:
Øer Maritime Ferieby i weekenden den 6. – 7. juni.
Vi møde kl. 13 til fælles frokost. Mødested oplyses senere, da der
er ret langt fra den ene ende af havnen til den anden. Om
eftermiddagen er der planlagt lidt aktivitet, men man kan også
vælge bare at hygge sig. Kl. 19 er grillen klar til dine medbragte
bøffer, pølser eller hvad du nu har fundet på. Søndag kl 9.00 er der
fælles morgenmad. Turudvalget sørger for morgenbrød. Det der skal ovenpå samt kaffe/the
sørger du selv for. Tilmeld dig HER.
Sailing Aarhus
Det går godt i Elite- og talentcenteret, men Finn Beton stopper som centerchef med årets
udgang. Der skal findes nye trænere. Økonomisk udestående fra 2019 er betalt til MS.

2

Festudvalg
Der er traditionen tro søsætningssild:
Lørdag den 11. april og lørdag den 18. april. Begge dage klokken 12-14.
Så kom indenom, spis lidt smørrebrød og mød klubmedlemmer – uanset om
du klargør båd på vinterpladsen eller blot vil cruise klubmiljøet.
Lørdag den 25. april kl. 13 er der standerhejsning uden for klubhuset med
taler, sang og ledsagende musik. Samme aften er der fest. Hold øje med
hjemmesiden for nærmere detaljer.
Husudvalg
Der vil ske en lille ombygning af baren,
pga ny leverandør af drikkevarer.

Kursusudvalg
Der afholdes SRC/VHF-kursus i november. Tilmelding er på hjemmesiden.
Sponsorudvalg
Der er sendt regninger til sponsorer.
Der er kommet afslag på ansøgningen fra 2019 til SparNord-fonden til
indretning i ungdomsomklædningshus. Der er sendt en ny ansøgning afsted
for 2020 og den afventer behandling.
Dansk Sejlunion

Generalforsamlingen den 21. marts er udskudt.
DS laver et DM i E-sailing i år. Der arbejdes videre med om MS kan stille et hold.
Ungdomssejlerne laver selv hold, hvor de nu træner/opholder sig.
Økonomi
Årsregnskab og budget – er udsendt inden bestyrelsesmødet, kan downloades fra hjemmesiden.
Generalforsamling
AFLYST/UDSKUDT onsdag den 11. marts kl 19.
Bestyrelsesmedlemmer på valg
Erik M. Andersen
EMA – modtager genvalg
Jørn Nielsen
JN - genopstiller ikke
Søren Harmsen
SH – modtager genvalg
Suppleanter på valg
Linda Husted
LH – genopstiller ikke
Niels Breuner
NB - opstiller til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår Michael P. Kragh. Bestyrelsen opfordrer kandidater til at melde sig.
Preben Hjort modtager genvalg til kritisk revisor (JNI)
Kaj Kristensen modtager genvalg til revisorsuppleant (JNI)
Konstituering af bestyrelsen på bestyrelsesmøde i april. Udvalgsposter, der skal besættes:
Turudvalg, Festudvalg, Kursusudvalg, Husudvalg samt Hjemmeside og kommunikation.
Havneudvidelse
møde er aflyst pga corona smittefare.
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Udviklingsaften og udvalgsaften
Mødet den 24. januar blev aflyst
– nyt forsøg er onsdag den 1. april:
Vi starter kl. 18.00 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.
Toilet og badefaciliteter
Vi har fået op til 316.000 kr. i tilskud fra anlægsfonden til Containerløsning.
Nyt tilbud fra pavillonfirma er modtaget, og det er billigere end tidligere.
Der var enighed i bestyrelsen om at vores budgetandel på 200.000 kr. kan tages i kassen.
Nyt tilbud med 1 indgang og forrum, 2 toilet/bad og 2 omklædningsrum placering i forlængelse
af rib-container. Samlet omkostning 720.000 kr. med en egenfinansiering på ca. 200.000 kr.
Der lidt udfordringer omkring kloak. Der skal etableres pumpbrønd ved den nye bygning.
Eksisterende pumpebrønd ved klubhuset skal muligvis sløjfes og at der skal laves ny
afløbsledning med fald fra sejlklubben og spejderhuset. Ansøgning om støtte er sendt til DIF /
DGI foreningspulje.
Ny fondsansøgning til indretning/møblering er indsendt til SparNord fonden.
Der laves yderligere sponsoransøgninger til inventar
Bestyrelsen vedtog projektet, som det foreligger nu. Forventet leveringstid 8-12 uger fra accept.
Endelige aftaler omkring drift laves med havnen.
Arrangementer
Kommende arrangementer er at finde i KLUBKALENDEREN. Som følge af usikkerhed om
varighed af regeringens henstilling om at undgå større forsamlinger, kan der i klubkalenderen
følges med i om fremtidige klubarrangementer afholdes som planlagt - eller bliver aflyst.
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