Marselisborg Sejlklub Nyhedsbrev august 2020
Bestyrelsen mødes én gang månedligt
Nedenstående er behandlet på mødet den 11. august 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.
Flere aktiviteter foregår planmæssigt, medmindre der sker
ændringer i regeringens påbud der vil forhindre dette, bla:



Generalforsamlingen den 24. august
Sensommer klubturen den 22. – 23. august

Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyt
Hilsen bestyrelsen

Generalforsamling

Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub indkalder til en ordinær generalforsamling, som afholdes
mandag den 24. august kl. 19:00 i klubhuset.
Bestyrelsens beretning kan læses HER og årsregnskabet for 2019 kan læses HER
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.
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10. Eventuelt.
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 kraftigt til at melde sig til bestyrelsen

Ungdomsudvalg

Det går godt i ungdomsudvalget som har tanker om træner- og talentstøtte, så Jakob Møller Jakobsen var
indkaldt til punktet på bestyrelsesmødet og fortæller: Ungdomsafdelingen har stor succes med 6-7 nye
sejlere, og dermed over 20 optimistsejlere, og overbooket ift både. Det er en meget positiv udvikling. 2
optimistsejlere sendes i år videre på Zoom-joller og der er også behov for at klubbens Feva-joller kommer
på vandet. Sejlklubbens flåde i ungdomsafdelingen består pt af 15-16 brugbare optimistjoller, 3 Zoom-joller
og 3 Feva-joller.
De 6 ”store” sejlere, som er tilknyttet Elite – og talentcenteret, har meldt sig på banen som trænere, og
stiller op for Marselisborg Sejlklub ved stævner. Bestyrelsen bakker op med økonomisk støtte til at
fastholde unge i klubben, så vi ikke ”serverer” alle talenter til andre klubber i Aarhus. En arbejdsgruppe i
ungdomsafdelingen vil lægge brugbare retningslinjer for ansøgte træneremner. Initiativet er også initieret
af ungdomsafdelingens arbejde for at skabe historier og bevidsthed om de talenter der arbejdes med. Det
er identitetsdannende for sejlerne selv og for os andre i klubben som medlemmer, at få fortalt historier om
hvem de unge og voksne elitesejlere er, hvad de sejler med og hvorfor, samt hvad der driver dem. Der
tænkes at få lavet en facebookgruppe blandt klubberne for at rekruttere i fælles Aarhusbugt-regi.
Et andet initiativ er et ”krabbehold” (6 børn pt) for 6-8-årige, som begynder i uge 34. Krabbeholdet vil lave
aktiviteter med krabbefangst, leg og lidt sejlads på vandet – afhængigt af vejret. 5 børn kan fx sejle i en
Elliott med voksne. Der er ekstra fokus på sikkerhed ifm krabbeholdet. Alle disse aktiviteter i
ungdomsudvalget betyder at de løbende kommer til at lægge beslag på tre rib.
Det kan komme på tale at holde et foredragsarrangement til vinteren om hvad trænerne laver. Det ville
kunne bidrage til forståelsen af hvad det vil sige at være ungdomssejler og -træner i sejlklubben.
Ungdomsafdelingen samarbejder i øvrigt med Finn Beton om at få både breddeidrætten og
konkurrenceidrætten repræsenteret i klubben.
Derudover forbereder ungdomsudvalget sit klubmesterskab i uge 38, som vil foregå over to aftener tirsdag
og torsdag. MS-cup’en er udsat til år 2021.
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Kapsejladsudvalg
Den 1. sejlads i efterårsserien var onsdag den 12. august. Vi
må arrangementsmæssigt mødes 100 prs., så coronareglerne
overholdes.

Turudvalg
SENSOMMERKLUBTUR DEN 22.-23. AUGUST:
Sensommerklubturen er i sidste øjeblik blevet ændret på grund af
en meget dårlig vejrmelding. Vi mødes i stedet for i Marselisborg
Sejlklub lørdag kl 17, hvor vi starter med en velkomstdrink. Herfra
vil konceptet være nogenlunde det samme, som på en almindelig
klub tur med mad fra grillen og hygge. Udvalget sørger for
morgenmad søndag. De tilmeldte har fået besked om ændringen.
Hvis du har lyst til at deltage i sejlklubben, skal du kontakte
Merete på tif. 4075 9098.

Sailing Aarhus

Olympic Days – træningssession i en weekend i juni forløb fint. MS har fået knap 4000 kr. ud af
arrangementet.
På trods af aflysning af festugen gennemføres Sailing Week fra den 3. til den 6. september med
sejlsportsaktiviteter. Marselisborg Sejlklub stiller med et baneteam.
Alt skal ske indenfor coronaregler med forsamlingsforbud og maksimum på antal deltagere i
arrangementerne. Der planlægges i fysiske adskilte organiseringer af de enkelte sejladser for at overholde
kravene.
Hvis du er interesseret i at være med på baneteam til Sailing Week, så kontakt Søren Harmsen på telefon:
2023 9889
SAA har fået del i coronahjælpepuljer – i alt kr. 81.000 kr. fra DIFs og DGIs pulje. Indsamlingskampagnen har
givet 75.000 kr. Klubberne omkring SAA har givet i alt ca 100.000 kr. baseret på antal klubmedlemmer i de
respektive klubber.
Et stort stævne er i anløb til næste år: Den 31. juli til den 7. august 2021 bliver Aarhus vært ved
VM for 29’ere

Ancha
Er i fuld gang med sejlads i Elliotts, og tilsyneladende med mere aktivitet
end sidste år

Husudvalg
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Nanna Rasmine, bro 8 har tilbudt at se efter klubhuset og sørge for
opfyldning af papir, sæbe osv. i samarbejde med Hanne.
Der har været vand på gulvet ved håndvasken i uge 32 pga et stoppet
afløb, men det er afhjulpet.
Aftale med ny drikkevareleverandør er tæt på at være landet.

Festudvalg
Den 20. august er der et matchrace-arrangement for
SparNord i sejlklubben kl. 15. Der er skaffet fire
instruktører fra sejlklubben til arrangementet hvor
der vil være mellem 16-18 deltagere.

Dansk Sejlunion:
DS generalforsamling blev streamet LIVE den 20. – 22. juni fra Middelfart. Sailing Aarhus
havde en forespørgsel til DS’ formand Line Markert om hendes rolle med at sidde i
bestyrelsen for Århus havn. Altså hvordan hun ville forholde sig til en mulig
interessekonflikt. Hør hendes svar på 3 timer og 11 min. og 4 sek. tidspunktet.

Kursusudvalg
Prøven til praktisk duelighed bliver i weekenden den 9. – 11. oktober i uge 41, hvor
begge skolebåde skal i sving + der skal bruges en rib-båd.
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
DIF & DGIs Coronahjælpepulje har givet sejlklubben en bevilling på 27.000 kr.

Havneudvidelse
Hvor langt er havneudvidelsen i processen og hvornår sker der noget?
Først skal der laves VVM-redegørelse for de to forslag der er i spil. Derefter kommer en byrådsbeslutning
om et kommuneplanstillæg som betyder vedtagelse af ny ændret lokalplan – sandsynligvis efter en ny
høringsfase. Så det tager tid.
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Toilet og badefaciliteter
Fundamentet er som det ses klart. Kloak og vand etableres i uge
34. Samtidig etableres ny pumpebrønd for spildevand fra
klubhusene og de nye badefaciliteter.
Endelig efter flere års bestyrelsesarbejde: Pavillonen blev leveret
torsdag den 20. august – meget tidligt om morgenen.

Nu skal installationerne tilsluttes og så er huset klar til at tage i brug.

Arrangementer
Kommende arrangementer er at finde i
KLUBKALENDEREN
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