Marselisborg Sejlklub
Nyhedsbrev maj 2021

Marselisborg Sejlklub følger Dansk Sejlunions (DS) anbefalinger for corona og sejlsport.
Regler for brug af klubhus m.v. justeres løbende og forsøges opdateret ved hovedindgangen til
klubhuset.

Deltag i sommerklubtur 2021

Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder.
Hilsen
Den
5. –bestyrelsen
6. juni inviterer turudvalget på sommerklubtur helt efter traditionerne. Turen går til
Mårup, og vi mødes som sædvanlig til fælles frokost med egen mad om lørdagen kl. 13. Samme
eftermiddag skal vi med traktor på grøntsagssafari til Brd. Kjeldahl, som er Samsøs største
producent af grøntsager. Her er der et maks. deltagerantal på 50, så derfor er det vigtigt, at du ved
tilmeldingen melder hele besætningen til. Grillen er klar til din egne bøffer, pølser eller hvad du nu
har lyst til ca. kl. 18.30. Søndag morgen spiser vi fælles morgenmad kl. 9.00. Turudvalget sørger for
morgenbrød. Du sørger selv for det, der skal ovenpå samt kaffe, the, juice, mælk. Prisen for hele
herligheden er 25 kr. pr. person. Tilmelding HER
Turudvalget forventer, at alle deltagere har et gyldigt Coronapas.

Kapsejladsudvalg
Der er i år 27 både tilmeldt aftenkapsejladserne om onsdagen, og alle fire Elliot-klubbåde deltager.
Det er ANCHA og MAST der sejler og organiserer de fire Elliot-klubbåde på onsdagsbanen, og det
er muligt for alle klubmedlemmer at komme ud at sejle kapsejlads.

Mangler du gaster til din båd eller mangler du en båd, hvor du kan være gast, så lav et opslag i
Gastebørsen eller henvend dig til Kapsejladsudvalget ved Peter Meldgaard Mobil: 5137 0196
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Generalforsamling
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub
indkalder til ordinær generalforsamling,
som afholdes den 7. juni kl. 19 på Aarhus
Internationale Sejlsportscenter, Esther
Aggerbos Gade 80A, 8000 C.
Alle deltagere skal kunne fremvise gyldig
negativ test/coronapas.
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 generalforsamlingen, 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
Forarrangement:
Kl. 17:30 før generalforsamlingen, vil der være en intro til sejlklubbens nye elitesatsning: MAST.
Derefter vil der være en kort rundvisning på sejlsportscentret, før sejlklubben byder på en
sandwich og lidt at drikke. For de der deltager i dette forarrangement inden generalforsamlingen,
er der tilmelding HER
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Få din mast efterset af en professionel
Lørdag d. 12. juni får vi besøg af Horsens Yachtværft, som kan efterse din
rig.
Arrangementet er åbent for alle klubbens medlemmer, og er specielt
interessant for dem, som har masten stående på båden om vinteren.
Link til tilmelding HER
Frist for tilmelding
er den 30. maj.

Sejlerskoleudvalg
De to sejlerskolebåde sejler med 48 sejlerskoleelever i denne sæson og
med ni aktive klubmedlemmer i de to brugergrupper. Lempelser i
coronaregler for sejlerskoleundervisning betyder, at det nu er frivilligt for
instruktørerne at bære mundbind under sejlads.

Kursusudvalg
Duelighedsundervisning:
Den teoretiske duelighedsundervisning gennemføres frem til
ultimo maj – primo juni. Eksamen afholdes den 10. juni. Den
praktiske prøve forventes afholdt i september.
Der planlægges nyt teoretisk duelighedsundervisningshold fra
september.
Yachtskipper 3:
Marselisborg Sejlklub afholdt åben eksamen for flere klubber den 9. maj – alle fra Marselisborg
Sejlklub bestod eksamen i Y3. Stort TILLYKKE!
VHF–kursus:
Planlægges til februar-marts
Søsikkerhedskursus:
Der afholdes et kursus i søsikkerhed den 1. juni i Juelsminde kl. 19-22. Dette kursus dækker de
obligatorisk krav for demonstration af brandslukning og redningsmidler til Yachtskipper 3.
Dansk Søredningsselskab står for kurset og det afholdes i Juelsminde Sejlklub, Havnen 15,
Juelsminde. (på sydsiden af havnen). Husk gyldigt Corona-pas. Efter endt kursus
udstedes der et kursusbevis som dokumentation for deltagelse. Læs mere
om kurset og tilmelding HER
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Festudvalg

Standerhejsning ved klubhuset, og dermed indvarsling af sejlsæsonens begyndelse, var som altid
den sidste lørdag i april kl. 13. Med trut, tale og traktement blev sejlsæsonen behørigt fejret med
coronastil for de fremmødte.

Har du lyst til at være en del af VM-teamet 2021?
Den 28. juli – 7. august afvikler Sailing Aarhus i samarbejde med Aarhus Sejlklub, Marselisborg
Sejlklub, Kaløvig Bådelaug og Sejlklubben Bugten verdensmesterskaberne for knap 400 unge 29er
sejlere fra hele verden. Et VM der strækker sig over 10 dage med lokation i og omkring Aarhus
Internationale Sejlsportscenter på Aarhus Ø. Læs mere og tilmeld dig HER

Vil du være en del af bridge-funktionen til Round Denmark Race?
Den 19. -27. juni afvikler Sailing Aarhus en langdistance sejlads ved
navn ”Round Denmark Race inshore”, hvor omkring 80 både og
knap 200 sejlere skal ud på en 650 sømil lang rute rundt om
Danmark (se rute på billedet til højre). Stævnets lokation vil være i
og omkring Aarhus Internationale Sejlsportscenter på Aarhus Ø, hvor også sejladsens start- og
mållinje vil være.
Til dette stævne søger Sailing Aarhus nu
frivillige, som vil være en del af bridgefunktionen, med base i sejlsportscentret.
Læs mere og tilmeld dig HER
Sailing Aarhus afholder generalforsamling mandag den 31. maj kl. 19.00 i Sejlsportscenteret.
Alle sejlklubbens medlemmer er velkomne og har taleret. Hver medlemsklub har 1 stemme ved
eventuelle afstemninger.
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Arrangementer
Kommende arrangementer er at finde i KLUBKALENDEREN
Genåbningen slår også igennem for klubarrangementer, så følg med …
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