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

Marselisborg Sejlklub følger Dansk Sejlunions (DS) anbefalinger for corona
og sejlsport.
Klubhuset og badefaciliteter er indtil videre lukket for aktiviteter, men
toiletterne kan fortsat benyttes, hvis de gældende hygiejneregler overholdes.
Ungdomsafdelingen vintertræner coronastyle, og sejler hver søndag fra kl. 13
Duelighedsundervisning og Y3-undervisning er, indtil videre, udskudt.
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder.
Hilsen bestyrelsen

Ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingens talenstøtteudvalg arbejder med
kommissorium for udvalgets arbejde, og der er ros fra bestyrelsen,
som bakker op om oplægget. Talentstøtteprojektet handler om
dels at bruge talentsejlerne som trænere i klubregi, og dels at
understøtte disse talenter som sejlere i Marselisborg Sejlklub.
Talentsejlerne opfatter sig som en gruppe, der dyrker sport i
fællesskabet, og det afspejler den måde, de identificerer sig på. Derfor barsles med et nyt
navn, som afspejler dette.
2 WASZP-joller er stillet til rådighed af sejlere fra Kiel / Aarhus
Sejlklub til søndagsarrangementer i Sailing Aahus-regi. Anna
Munkholm Jakobsen deltager fra Marselisborg Sejlklub
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Der blev stillet spørgsmål til kontingentsatserne på
generalforsamlingen i august, hvor det vurderedes, at vi
prisniveaumæssigt ligger i underkanten af de omkringliggende
klubber. Bestyrelsen har derfor kigget på kontingentsatserne
og ønsker at priserne forhøjes og forenkles.
Bestyrelsen foreslår nedenstående kontingentmodel til vedtagelse på førstkommende
generalforsamling. I fald forslaget bliver vedtaget, vil relevante udvalg blive bedt om at
overveje beløbssatser til aktivitetsbidrag.
Antal
Kode Kontingent type
medlemmer
NU I ALT
FORSLAG I ALT
1 Voksen
152 950 144.400
1.100 167.200
2 Ungdom
64 400 25.600
550 35.200
3 Velkommen
22 725 15.950
750 16.500
6 Pensionist/førtidspensionist
66 600 39.600
750 49.500
7 Familie
22 500 11.000
550 12.100
8 Gast
23 475 10.925
550 12.650
50 Ungdom m fortsætterjolle
1
51 Ungdom m begynderjolle
4
52 Ungdom m egen jolle
4
90 Administrative medlemmer *)
10
Kontingent betalt via
91 bankoverførsel **)
9
377
247.475
293.150
*) Primært trænere i ungdom - de er kontingentfritaget, men selvfølgelig medlemmer af
klubben
**) Vi har enkelte medlemmer, som enten ikke har Dankort eller som er utrygge ved
det automatiske kontingenttræk

Omklædningspavillon
Nu er omklædningspavilloen endelig færdig, og
den kommunale ”ibrugtagningstilladelse” er
givet.
Ungdomsafdelingen har brugt pavillonen i et
stykke tid, og vil bruge vinteren til indretning af
omklædningsrummene.

Udvendigt er der planer om terrasse på vandsiden.
Pavillonen er opført i samarbejde med Marselisborg
Havn, og derfor bliver toilet og badefaciliteter også til
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rådighed for havnens brugere, gæstesejlere og campister.
Det betyder at gæstesejlere i fremtiden henvises til omklædningspavillonens toiletter samt tekøkken. Klubhuset vil være forbeholdt klubbens medlemmer fremover.
Pavillonen er opført med økonomisk støtte fra:
Aarhus Kommune – Sport og Fritids anlægspulje
DIF / DGI foreningspulje
Friluftsrådet
Spar Nord Fonden
Marselisborg Havn
Viva Energi (solcelleanlæg)

Sejlsikkert kampagnen
Sejlsikker kampagnen 2021 fra Søsportens Sikkerhedsråd/Trygfonden vil
have større fokus på inddragelse af sejlklubberne. En del af det
kampagnemateriale der sendes ud til foråret, vil blive distribueret
gennem klubben.

Arrangementer
Kommende arrangementer er at finde
i KLUBKALENDEREN
Klubaftenerne er, indtil videre, aflyst.
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