Marselisborg Sejlklub Nyhedsbrev juni 2020
Bestyrelsen mødes én gang månedligt
Nedenstående er behandlet på mødet den 9. juni 2020

Marselisborg Sejlklub følger Dansk Sejlunions (DS) anbefalinger for corona
og sejlsport.
Klubhuset er nu åbent for alle medlemmer under forudsætning af overholdelse
af regeringens påbud om forsamlingsantal, afstands- og hygiejnekrav.
Mange arrangementer i klubregi er stadigt aflyst på grund af regeringens
påbud om ikke at samles mere end 50 personer. Det gælder f.eks. fejringen af
Skt. Hans aften.
Enkelte aktiviteter er kommet i gang:



Kapsejlads på onsdagsbanen
Træning i ungdomsafdelingen

Andre aktiviteter, som f.eks. sejlerskolen er aflyst for hele sæsonen
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyt
Hilsen bestyrelsen

Generalforsamling
Med en forventning om at forsamlingsforbuddet løftes
yderligere over sommeren, så indkalder bestyrelsen
for Marselisborg Sejlklub til en ordinær
generalforsamling, som afholdes
mandag den 24. august kl. 19:00 i klubhuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget for det kommende år.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Valg af 1 revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
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Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til
bestyrelsen senest 14 dage før. Forslaget skal være skriftligt og indeholde en motivation for
forslagets fremsættelse.
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Erik M. Andersen
- modtager genvalg
Jørn Nielsen
- modtager ikke genvalg
Søren Harmsen
- modtager genvalg
Suppleanter på valg
Linda Husted
- modtager ikke genvalg
Niels Breuner
- opstiller til bestyrelsen
Kandidater opfordres til at melde sig til bestyrelsen

Sejlerskolen
Klubben følger myndighedernes og Dansk Sejlunions
anbefalinger ifm corona. Disse krav sætter desværre
for nuværende så snævre rammer for at afvikle
sejlads-aktiviteter, at det ikke er foreneligt med den
måde, vi gerne vil lave et sejlerskoleforløb på. Selv
hvis afstandskravet skulle blive fjernet, så betyder
tidlig mørke i september en hindring for de sene
holds effektiv udnyttelse af begynderes færdigheder.
Da det tager tid at planlægge og koordinere, så kan udvalget ikke vente til august med at tage en
beslutning. Den må tages nu. Det er derfor med stor beklagelse, at sejlklubben ikke kan tilbyde
sejlerskoleundervisning i år.

Kapsejladsudvalg
Kapsejlads på onsdagsbanen er i gang fra onsdag den 10. juni.
14-15 både er tilmeldt og der laves to starter så vi holder os
under 50 prs. Der bliver 4 sejladser frem til og med 1. juli. Der
vil ikke være nogen social spisning/aktivitet i klubhuset
bagefter.

Ungdomsudvalg
Der forberedes til den årlige Tunølejr i uge 28, med
forventning om at kunne være op til 100 prs. Udvalget
arbejder på at få flere trænere til ungdomsarbejdet.
Marseliscup (udskudt fra juni) forberedes til afholdelse i
august.
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Turudvalg
Sensommerklubturen forventes afholdt den 22.-23. august.

Sailing Aarhus
Sejlsportsligaen kommer alligevel til Aarhus den 8. - 9. august + 15.16. august. Opgaven deles mellem Marselisborg Sejlklub og Kalø Vig
Bådelaug.
Den 26. - 28. juni planlægges et træningsstævne ved sejlsportscentret:
Aarhus Olympic Games for olympiske sejlsportsklasser.
Sejlsportsstjerner vil sætte Round Denmark Race rekord med mål i Aarhus: En sejlads med en
mulig officiel rekord for Danmark rundt på ydersiden med en 65 fod VOR-båd her sidst i juni.
Med en lettelse af forsamlingsforbuddet er der forhåbning om at
festugeaktiviteterne bliver til noget. Det sker bla med et havneløb for
motionsløbere.
Der er etableret en ny arbejdsgruppe i Sailing Aarhus. Den skal kigge
på optimering af ressourcerne inden for sejlsport i Aarhus: Samarbejde
mellem kommunen, Dansk Sejlunion og sejlsportscentret. Der er en
erkendelse af at parterne er afhængige af hinanden i SA. Der er kommet nye folk i bestyrelsen i
sejlsportscentret. Søren Harmsen fra MS bestyrelse er nu valgt som næstformand og sidder i
forretningsudvalget. Vor egen formand: Asger Christiansen er fortsat
kasserer i Sailing Aarhus.
Med baggrund i corona-krisen er indtægtsgrundlaget for Sailing Aarhus i
foråret svigtet på grund af aflyste events og dermed svigtende sponsorstøtte.
Derfor kører en støttekampagne ”Set sail with Aarhus”
Bestyrelsen opfordrer sejlklubbens medlemmer til at støtte op om Sailing
Aarhus, og det kan gøres ved at købe en klubpolo, donere et kontantbeløb eller et medlemskab
af Sailing Aarhus Supporters SE HER.
Ved køb af polo(er) eller kontant støtte senest 15. juni deltager du i lodtrækning om flotte
præmier.
Bestyrelserne i sejlklubberne ved Aarhus Bugt (KBL, ASK, SBA og MS) har alle besluttet at
vise opbakning til Sailing Aarhus ved at bevillige støttebeløb som anerkendelse af den store
betydning Sailing Aarhus har for sejlsporten i Aarhus og Danmark.
Marselisborg Sejlklub støtter med kr. 20.000. Læs pressemeddelelse om det HER
Der er generalforsamling for Sailing Aarhus i sejlsportscentret den 15. juni 2020, kl. 19.00.
Alle er velkomne og har taleret. (Hver klub har 1 stemme ved eventuel afstemning)

Husudvalg
De to lyskasser som klubben har fået foræret, er blevet rengjorte, og det
skal bestemmes, hvor de skal hænge. Den ene er bestemt for Sailing
Aarhus sponsorer. Den anden kan vi bruge til at informere om os selv. En
af dem kan måske hænge på det nye toilet- og badehus.
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Kursusudvalg
Praktisk prøve duelighed skal afvikles i august. To prs dumpede
til teoriprøven og skal gå om – nu på en web-prøve. Skal
kursisterne selv betale for det? Ja.
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

Økonomi
Kassererens gennemgang af halvårsregnskabet viser et resultat for de sidste seks
måneder på ca. 50.000 kr mindre end på tilsvarende tidspunkt i sidste regnskabsår.
Sejlklubben har søgt coronastøtte for 77.000 kr., som det estimeres at vi kommer
til at mangle i år 2020 ift indtægter/aktiviteter 2019.
Vi har søgt og fået støtte fra forskellige fonde og puljer. Sidst har friluftsrådet efter
en ansøgning besluttet at yde MS et tilskud på 50.000 kr. til den nye pavillon med
badefaciliteter. Det er vi meget glade for.

Toilet og badefaciliteter
Fundamentet er klart, men levering af bygningen er forsinket. Nu forventes leveret torsdag den
18. juni. Byggetilladelse er trukket lidt ud pga myndigheders ønske om statik-beregning. Der
udestår: Strøm, vand og kloak som havnen sørger for bliver udført.
Arrangementer
Kommende arrangementer er at
finde i KLUBKALENDEREN.
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