Marselisborg Sejlklub Nyhedsbrev april 2020

Alle idræts – og klubaktiviteter i MS er i henhold til retningslinjer fra DIF og Dansk
Sejlunion udskudt eller aflyst til og med 10. maj 2020. Enkelte aktiviteter er udskudt
til august. MS følger Dansk Sejlunions (DS) anbefalinger. Klubhuset er midlertidigt

lukket for klubbens medlemmer, men toiletterne kan fortsat benyttes.
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyt
Hilsen bestyrelsen

Bestyrelsen mødes én gang månedligt og følgende punkter er blandt andet fra mødet den 14. april
2020. Følg med i den opdaterede KLUBKALENDER, og se om et fremtidigt arrangement du kan
være interesseret i kan være blevet udskudt eller aflyst.
Regattaudvalg

Marselis Cup den 13. juni. Forberedelser hertil er udskudt indtil
videre – vi ser om det reelt kan afholdes den 13. juni, når vi ved mere
efter den nuværende nedlukning til den 10. maj.
Sailing AarhusWeek planlægges indtil videre stadigt den 28. august 6.september, hvor MS får en bane at lægge den sidste weekend –
hvis det altså fastholdes til dén tid.

Hjemmeside og kommunikation: Privatlivspolitik
Sailing Aarhus har ønske om at dele et nyhedsbrev ud til sejlklubbernes
medlemmer. Bestyrelsen har derfor besluttet at dele mailadresser med
Sailing Aarhus.
Hvis man ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan det altid frameldes.
Sejlklubbens privatlivspolitik er derved ændret, så det nu fremgår at
Marselisborg Sejlklub deler personoplysninger med Sailing Aarhus.
I forbindelse med GDPR reglerne om offentliggørelse af billedmateriale og personoplysninger,
vil vi ved fremtidige arrangementer indføje betingelse ved tilmelding om at:
”Marselisborg Sejlklub forbeholder sig retten til at anvende billedmateriale optaget i
forbindelse med arrangementet samt brug af personnavn i forbindelse med omtale af
arrangementet og formidling af klubbens aktiviteter i almindelighed”
Dette for at kunne bringe billeder på hjemmeside, sociale medier osv fra præmieoverrækkelser,
klubture, kapsejladser osv. Der vil selvfølgelig ikke blive anvendt kompromitterende
billedmateriale.
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Sejlerskolen

Sejlerskoleundervisningen udskydes dette forår. Udvalget arbejder
med plan om opstart den 3. august, hvis det viser sig at det kan lade
sig gøre, og til reduceret pris for eleverne samt med fortrinsret for
tilmelding næste år. Den længere udskydelse til august begrundes
med hensynet til minimering af smitte for instruktører.
Det betyder at de to skolebåde i forårssæsonen ikke står til rådighed
som klubbåde, men er brugsretligt lejet ud til brugergrupperne.
Brugerne er indforståede med kun at sejle med medlemmer fra egen
husstand eller 2 personer med fast makker. Det er en del af et nyt corona-regelsæt for minimering af
risiko ved overfladesmitte for brugergruppemedlemmerne. Der indføres bla en karénsperiode på 48
timer mellem hver brugergruppemedlems benyttelse af skolebådende. Brugergruppens brug af
skolebåde skal derudover ske indenfor de retningslinjer som i disse coronatider er udstukket af DS:
”Den enkelte sejler og bådejer”. Endelig følges regeringens påbud generelt. Meningen er at
brugergrupperne helt kan disponere over bådene indtil undervisning påbegyndes. Så lad os nyde at
skolebådene kan sejle rundt, selv om det ikke er i klubregi det sker.
Der er planlagt duelighedsbrug af skolebådende d. 16. – 17. maj – indtil videre

Kapsejladsudvalg

Onsdagsbanen – start udsættes til klubaktiviteter kan åbnes igen
Forhåbentlig medio maj.
Der kommer besked via nyhedsbrev og Facebook.
Vi får se hvad der kan lade sig gøre. Det kan eventuelt komme på
tale at afholde onsdagsbanen som ”two star”, men vi får se hvad der
sker.
Aftalen med rigger fra Horsens Yachtværft om eftersyn af stående rig for klubbens medlemmer den 16.
maj er AFLYST. Der forsøges med en ny dato når forholdene bliver mere normale.

Ungdomsudvalg

Alt er udskudt indtil videre.
Der bliver arbejdet på at sætte jollerne godt i stand. Vi er glade og
taknemmelige for at Oluf Grønkjær fra GP Covers har foræret sejlklubben
15 presenninger til sejlklubbens optimistjoller. Besøg GP Covers
hjemmeside HER

Turudvalg

Årets sommerklubtur til Øer Maritime Ferieby i weekenden den 6. – 7.
juni er AFLYST
Sensommerklubtur forventes, indtil videre gives besked, afholdt den 22. - 23.
august.

Sailing Aarhus

Med coronakrisen er planerne for foråret og sommeren 2020 ændret radikalt.
Foiling Week til afholdelse i maj er aflyst. Den forventes gennemført i 2021.
X35 VM er AFLYST. Skagen Race flyttes til afvikling i september, indtil videre
For at hjælpe med at fastholde eksisterende sponsorer er klubberne blevet spurgt om at stille
reklameplads til rådighed for SAA. MS’ bestyrelse er positiv over for dette.
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Festudvalg

Søsætningssild den 11. + 18. april er AFLYST
Standerhejsning med tilhørende fest den 25. april er AFLYST

Husudvalg

Klubhuset er lukket for brug – foreløbigt frem til den 10. maj 2020. Adgang til
toiletterne er åbne, og disse bliver rengjort som vanligt.

Kursusudvalg

Duelighedskursus 2019/20: Teoretisk prøve den 20. april – UDSÆTTES. Praktisk prøve
afholdes den 15. – 17. maj - indtil videre
Duelighedskursus teori 2020/21: Kursusstart den 5. oktober. Info og tilmelding HER
Yachtskipper 3 (Y3) 2020: Kursusstart den 22. oktober. Info og tilmelding HER
SRC/VHF-kursus 2020: Weekenden den 6. – 8. november. Info og tilmelding HER

Sponsorudvalg

Sponsorater og reklamevirksomhed har åndenød pga coronakrisen. Det er blevet svært.
Der er kommet afslag (igen) på ansøgningen til SparNord-fonden, til indretning i
ungdomsomklædningshus. Afslaget er begrundet i at fondens midler skal være til
uegennyttig gavn til glæde både lokalt og nationalt.

Dansk Sejlunion

Generalforsamling i DS den 21. marts 2020 i Dalum er udskudt til senere på året.

Økonomi

Kontingentindbetaling: Vi ligger 30.000 under ift sidste år. Det er sikkert fordi flere aktiviteter som fx
onsdagsbanen og sejlerskolen ligger stille pga coronakrisen. Kommunen og DS har henvendt sig med
spørgsmål om hvordan klubben er stillet ifm coronakrisen – om vi var truede. Nej er svaret indtil
videre., men sejlklubben mister altså indtægter i øjeblikket.

Generalforsamling

Stadigt udskudt – indkaldes når vi igen kan mødes flere end 50 personer.

Havneudvidelse

Møde for foreningerne er udskudt indtil videre. Der er udsendt en skriftlig orientering om
udvidelsesplanerne til klubberne. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere planudkast.
Der er stadigt et hovedforslag med rensningsanlæg og udvidelse af Marselisborg Havn vest for Aarhus
Havn, og et alternativt forslag med rensningsanlæg på ny udvidelse af Aarhus Havn, og udvidelse af
Marselisborg Havn langs nuværende stensætning mod Aarhus Havn.

Udviklingsaften og udvalgsaften
Aflyst
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Toilet og badefaciliteter

Modul på 10,5 x 4,5 m er bestilt, modulet leveres samlet og monteres på ”Skruefundamenter”.
Byggemodning er aftalt med havnen og pavillonen forventes leveret primo juni 2020.

Arrangementer
Kommende arrangementer er at finde i KLUBKALENDEREN.

Alt udskudt indtil videre – eller aflyst
Kapsejladsregler som Regelsspil den 22. april er AFLYST
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