Marselisborg Sejlklub
Nyhedsbrev februar 2021

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.
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder.
Hilsen bestyrelsen

Arrangementer

Et fast punkt på dagsordenen til sejlklubbens bestyrelsesmøder er "arrangementer". Her
forsøger vi at blive klogere på hvilke emner, der vil være interesse for blandt medlemmerne.
Hjælp os med ideer til, hvad du kunne tænke dig at vide mere om eller opleve.
Det kan være emner egnet til en temaaften i klubhuset uden for sæsonen, eller noget der skal
prøves eller opleves i praksis når bådene er i vandet - bare det har noget med vores fælles
interesse at gøre - at sejle. Omdrejningspunktet skal være det vi har til fælles – kærligheden til
vandet og det at sejle.
Vi vil være glade for en masse ideer. Send os en mail til formand@marselisborgsejlklub.dk med de
tanker du gør dig - evt bare som stikord.

Bestyrelsens forslag i decembers nyhedsbrev, om forenkling af
kontingentsatser og samtidigt en mindre stigning, er taget op
til fornyet overvejelse. Det er blandt andet sket efter kritik fra
medlemmer. Bestyrelsen har på baggrund af de begrænsede
aktiviteter i klubben i denne vinter, og usikkerhed om
generalforsamlingens afholdelse i marts måned, besluttet at
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foreslå uændrede kontingentsatser for 2021. Hvis generalforsamlingen ikke afholdes i marts
2021, men udskydes til senere, så opkræves kontingent med de nugældende satser og
betalingstermin. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fortælle om sine overvejelser
angående kontingentjusteringer, der således først kan få virkning efter beslutning på
generalforsamlingen i 2022.
Medlemmer af klubben har naturligvis mulighed for at stille forslag om ændring af kontingent
ved generalforsamlingen 2021.

Generalforsamling i Marselisborg Sejlklub

Med en forhåbning om at forsamlingsforbuddet løftes en anelse, indkalder bestyrelsen for
Marselisborg Sejlklub til ordinær generalforsamling, som afholdes
tirsdag den 9. marts 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.
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. Se
link til vedtægter for Marselisborg Sejlklub HER
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Asger Christiansen
- modtager genvalg
Morten B. Johansen - modtager genvalg
Nils Andersen
- modtager genvalg
Søren Jendresen
- modtager genvalg
Suppleanter på valg:
Michael P. Kragh
- modtager genvalg
Kandidater opfordres til at melde sig til bestyrelsen
I forbindelse med Generalforsamlingen, vil udvalget der har arbejdet med talentstøtte, afsløre
en ungdomssatsning som har pågået det sidste halve års tid.
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Nye målgrupper
På vor hjemmeside byder vi indenfor til fællesskab med
ordene:
I Marselisborg Sejlklub tror vi på, at det at være sejler er
en livsstil, der bedst dyrkes i fællesskab
Suppleant i bestyrelsen: Michael P. Kragh er optaget af at
gøre dette til virkelighed og skriver:
”En ny kurs”
Jeg har en tanke om, at vi i Marselisborg Sejlklub, kan være med til at give krigsveteraner en
god oplevelse og måske, en oplevelse som giver en ny kurs i livet.
Og så kom coronaen og sætter vores hverdag på den anden ende. En hverdag som bliver
præget af begrænsninger, afstand og ”bobler”. Derfor bliver ”En ny kurs” også påvirket heraf.
I bestyrelsen, er der opbakning til, at projektet starter op i det små, for at kunne leve op til
sundhedsstyrelsens rammer.
Jeg opstarter pilotprojektet ”En ny kurs” lige så snart, at vi har lidt forår i luften og når vinden
ikke er så råkold. Jeg begynder et forløb med en veteran og får heraf erfaringer og oplevelser,
som deles i sejlklubben. Jeg håber, at der kommer en åbning i samfundet som gør, at vi alle kan
mødes i sejlklubben og snakke, drikke kaffe og bare nyde livet
sammen.
På sigt, vil der være en projektbeskrivelse som man bare kan
tage fat i og invitere en veteran med på sejltur og
forhåbentligt, lave et forløb med henblik på, at vi kan tage
et socialt ansvar, give skønne oplevelser til andre og gøre
Marselisborg Sejlklub til et endnu skønnere sted at være.
Foto fra Forsvarets film om sejlads for
psykisk skadede veteraner
for psykisk skadede veteraner

”Skattejagten eller Lørdagstogtet”.
Jeg har en ide om, at vi kan favne og søge efter nye sejlere på havnen og tanken er, at vi på
havnen laver opslag med tekster som:
I dag har vi skattejagt i Marselisborg Sejlklub. GÅ en tur og led efter følgende både:
Sejlbåd X
Sejlbåd Y
Sejlbåd Z
Motorbåd Æ
Kommer du først, vil vi gerne invitere inden for, til en kop kaffe og en snak om, hvorfor vi sejler
og hvad det betyder for os. Sammen, sejler vi alle ud på et lille togt på en times tid, på Aarhus
bugten.
(Inden vi sejler, sikre vi os, at alle som deltager har en ansvars- og ulykkesforsikring)
Ligeledes kan vi gå mere specifikt til værks, ved at gå ud på Marselisborg havn, lokalområdet
eller i Aarhus by, sportsklubber, Universitetet eller andre steder og invitere på en sejltur.
Der er mange måder, hvorpå vi kan invitere inden for, i Marselisborg Sejlklub☺
Michael P. Kragh
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Dansk Sejlunion

Afholder generalforsamling den 20. marts 2021. Følg med her: Generalforsamling
2021 (dansksejlunion.dk)
MS-kandidat til bestyrelsen: Nils Andersen
Nils Andersen har stor opbakning i Marselisborg Sejlklubs
bestyrelse som kandidat til DS-bestyrelse. Der er fem pladser
ledige i DS-bestyrelse og otte kandidater er tilmeldt. Vi håber
på det bedste og ønsker Nils et godt valg!
Læs Nils’ valgoplæg HER

Sejlerskoleudvalget

Sejlerskolen er i gang med at forberede sæsonstart til maj
Antallet af instruktører er lige nu bestemmende for hvor mange hold der kan udbydes. Hvis du
er skipper og har lyst til at lære fra dig, så ring til Per Dahl Pedersen på tlf: 8612 8066. Vi
mangler stadig et par instruktører for at få kabalen med to instruktører på hvert hold til at gå
op.
Alle 48 sejlerskoletilmeldte i 2020 oplevede aflysning. Derfor vil de få forrang og blive tilbudt
plads på sæson 2021, inden tilmeldingen gives fri den 1. marts. Sejlerskoleudvalget er optaget
af sikkerhed, både for instruktører og elever, og vil følge DS’ anbefalinger for sejlerskoler. Der
tages derfor forbehold for evt. udskydelse eller begrænsning af antal hold som følge af Covid19 pandemien.
Sejlerskolen er certificeret under Dansk Sejlunion, hvilket
synliggør kvalitet og sikkerheden for deltagerne, og der stilles
krav til instruktørerne og deres erfaring og
instruktøruddannelse. Se certificeringsdokument HER
Hvis du vil på sejlerskole, så læs mere på sejlerskolens
hjemmesider

Trods corona udvikles der en del stævner i år.
Uddrag fra eventliste 2021, hvor MS baneteam kan
komme i spil:
Aarhus Foiling Days - den 30. april - 2. maj
X-Yacht Gold Cup - den 21. - 23. maj
29er VM - den 30. juli - 7. august
SailGP - den 20. - 21. august
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Sailing Aarhus Week - den 27. august - 5. september:
• Sailing Aarhus Week GP - den 27. – 29. august
• Sejlsportsligaen 2. division - den 27. – 29. august
• Sailing Aarhus Business Cup - Torsdag den 2. september
• Sailing Aarhus Week RegaXa - den 4. – 5. september
• Sejlsportsligaen - den 4. – 5. september

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