Marselisborg Sejlklub Nyhedsbrev september 2020
Bestyrelsen mødes én gang månedligt
Nedenstående er behandlet på mødet den 8. september 2020

Marselisborg Sejlklub følger Dansk Sejlunions (DS) anbefalinger for corona
og sejlsport.
Klubhuset er åbent for alle medlemmer under forudsætning af at regeringens
påbud om forsamlingsantal, afstands- og hygiejnekrav overholdes.
Flere aktiviteter foregår planmæssigt, medmindre der sker
ændringer i regeringens påbud, der vil forhindre dette, bla:



Natsejlads den 16. september
Kurser i duelighed, SRC/VHF og Yachtskipper 3

Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyt
Hilsen bestyrelsen

Nye målgrupper
Ny i bestyrelsen: Michael P. Kragh kan se en idé i at knytte
sejlads til Veterancentret ved Forsvaret og få krigsveteraner
tilknyttet og få dem ud at sejle. Der er et DIF soldaterprojekt i
sejlsportscentret (SUP Safe Zone), som kunne være interessant
at kigge nærmere på og lære af. Og der findes til inspiration et
sejlende veteranprojekt fra Randers: Sy-bia.dk som vil blive kontaktet for videndeling.
Der skal med andre ord undersøges, hvad der er i vores nærhed af sejlende tilbud til krigsveteraner, og
Elliottbådene kunne eventuelt komme i drift til sådant arbejde. Måske kunne der udarbejdes et prospekt,
som kunne samle midler til veteranprojekt under MS?
Der kunne eventuelt skrives ansøgninger til Veterancentret ved Forsvaret samt fonde. Bestyrelsen bakker
op om initiativet, og der er ved konstitueringen af bestyrelsen formet et nyt udvalg: Nye målgrupper, der
arbejder videre med ideen.

Kommunikation/redaktionen
Bestyrelsen har fokus på udvikling og vedligehold af sejlklubbens
hjemmeside, og på at få kommunikeret aktiviteter ud for både sejlklubbens
medlemmer og andre der kunne være interesseret i sejlklubben.
Vi mangler en person i bestyrelsen, der kan gå ind i sådan et arbejde, og vi
anbefaler interesserede medlemmer til at melde sig.
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Ungdomsudvalg
Arbejdet med talentstøtteprogrammet fortsætter, og der tegner sig en
arbejdsgruppe, der forholder sig til både dette, sponsorpleje og optræden
for MS. Der er derfor ved konstitueringen af bestyrelsen formet et nyt
udvalg: Talentstøtte, der består af arbejdsgruppen med
bestyrelsesrepræsentation.
Arbejdsgruppen/udvalget har påbegyndt en drejebog om, hvad der skal til
for at være med som talent. Der lægges op til at DE UNGE skal komme med input, og disse input
kan være dem, der skal tages beslutning ud fra. Foreløbigt er arbejdsgruppen på et lavt niveau og
vil lægge strategi for de kommende år. De kommende talenter sejler i både foilingboard, 29’ere og
49’ere.

Kursusudvalg
Duelighedskursus teori 2020/21: Kursusstart den 5. oktober. Fuldtegnet!
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

Sailing Aarhus
Marselisborg Sejlklub stillede med et baneteam til Sailing Aarhus Week. 10 klubmedlemmer på
dommerbåd og to RIB’s lagde i weekenden den 5. – 6. september bane for OK-joller, Contender
samt DM for Wayfarer. Og yderligere én RIB var lejet ud til stævnet, som blev afviklet på vandet
nordøst for Aarhus. Læs om: DM-kamp og dramatik i regattaen under coronakomprimeret Sailing
Aarhus Week på Sailing Aarhus hjemmeside.
Sailing Aarhus er lykkedes med at få verdens hurtigste
kapsejlende katamaraner til Aarhus den 20. – 21. august
2021. Det er SAILGP, sejlsportens kongeliga, der gæster
byen. Læs om det spændende event HER
Økonomien ser fornuftig ud, på trods af corona
aflysninger af flere stævner.
Sailing Aarhus har i øvrigt nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at forholde sig til SA’s
snitflade til sejlsportscentret og samarbejdsflader med klubberne, der foregår ved stævner og
andre aktiviteter.

Generalforsamling og efterfølgende konstituering i bestyrelsen
Den udskudte ordinære generalforsamling blev, med 26
deltagende medlemmer, planmæssigt afholdt i klubhuset
den 24. august. Referatet kan læses HER.
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Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Asger Christiansen
Morten Bigum Johansen
Erik Meldgaard Andersen
Niels Breuner

Stående udvalg
Ungdomsudvalg:
 Følgebåde:
 Elliot:
Kapsejladsudvalg:
Regattaudvalg:
Sejlerskole:
Nye målgrupper:
Kursusudvalg:
Sponsorudvalg:
Talentstøtteudvalg:

Morten Bigum Johansen
Morten Bigum Johansen
Morten Bigum Johansen
Søren Harmsen
Søren Harmsen
Niels Breuner
Michael P. Kragh
Morten Bigum Johansen
Søren Jendresen
Nils Andersen

Kommunikation:
 Hjemmeside:
 Nyhedsbrev:
 Sociale medier:
Turudvalg:
Klubhusudvalg:
Festudvalg:

Søren Jendresen og Michael P Kragh
Niels Breuner
Søren Jendresen og Michael P Kragh
Erik Meldgaard
Erik Meldgaard
Søren Jendresen

Dansk Sejlunion kontakt: Nils Andersen
Elite- og talentcentret:
 Medlem

Nils Andersen

Repræsentanter i Sailing Aarhus bestyrelse:
 Kasserer:
Asger Christiansen
 Medlem:
Søren Harmsen - Aarhus Internationale Sejlsportscenter Næstformand

Arrangementer
Kommende arrangementer er at finde
i KLUBKALENDEREN
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