Marselisborg Sejlklub
Nyhedsbrev november 2021

Bestyrelsen har på det seneste møde drøftet udvikling af sejlklubben, herunder hvordan
klubbens hjemmeside kan være et samlende formidlingssted for klublivet. Bestyrelsen vil
derfor snart indkalde bredt til en klubaften for alle medlemmer. Udvalgene i klubben vil blive
involverede som igangsættere af rundbordsdiskussioner, som kan have fokus på udvikling af
klubben de næste 5 år. Datoen for denne klubaften for alle er med spisning og er den 9.
februar kl. 18:30-21:00.

Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder.
Hilsen bestyrelsen
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NMEA2000 for dummies onsdag d en 24. november kl. 19
Forudsætning: Almindelig nysgerrighed og lyst til at få bådens instrumenter til at fungere
optimalt. Hans Peter Nielsen gennemgår hvordan NMEA2000 virker set fra en brugers synspunkt.
Hvad kan man forvente af NMEA2000 og hvordan får man de enkelte instrumenter til at arbejde
sammen i et NMEA2000 netværk? Det bliver ikke et
kompliceret foredrag som forudsætter en
uddannelse som svagstrømsingeniør eller
lignende.
Læs mere og
tilmelding HER

JULEHYGGE med glögg og æbleskiver onsdag den 8. december kl. 19
Vi vil gerne ønske klubbens medlemmer ''''God Jul'''', og i den anledning inviteres I til Julehygge
med glögg og æbleskiver i klubhuset.
Af hensyn til indkøb er
tilmelding nødvendig
senest søndag den 5. december
Tilmelding HER
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Ungdomsafdelingen
Der vintertrænes i november-december sammen med Egå Sejlklub. Der sker også aktiviteter ved
sejlsportscentret. Ungdomsafdelingen afholder den årlige sæsonafslutning med forældremøde
den 23. november i klubhuset.

Dansk Sejlunion
Klubkonferencen 2021 er lige blev afholdt i Vingsted Centret, hvor bl.a. Dan Egedesøe
og Niels Breuner, som begge er involveret i sejlerskoleudvalget, deltog. Her fik de et
erfaringsbaseret indblik i det nu to år gamle uddannelsesprogram til sejlerskolerne,
som hedder: Diplomsejlerskolen. Det er et undervisningskoncept, som er
progressionsopbygget, diplombaseret og uddannelsesmæssigt overførbar mellem bl.a. joller og
kølbåde.
Dansk Sejlunion har også for nylig afholdt instruktørkurser lokalt her i Aarhus, kurser som flere af
sejlerskolens instruktører har været på.
Klubhuset
Husudvalget arbejder aktivt på en vedligeholdelsesplan.
Noget tager længere tid at planlægge/udføre end andet,
og der er punkter på denne vedligeholdelsesplan, som
skal ses i sammenhæng med flytning ved en
havneudbygning. Foreløbigt er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Indkøbt en ny kaffemaskine
Borde-bænkesættene højtryksrensede
Det udvendige lys efterset
Tagrender renset
Luget mellem fliserne
Ryddet op på kontor og depot
Parasollerne sat til vinteropbevaring
Flagalléen taget ned

Nyt om udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn
Aarhus Vand arbejder videre på planer om
nyt rensningsanlæg. Mens forslagene er til
VVM-vurdering (Vurdering af Virkninger på
Miljøet), så arbejdes der på udbudsmateriale
til anlægsarbejderne.
Forventningen er nu at det fysiske arbejde
går i gang i 2024.
Såfremt hovedforslaget (illustrationen til
venstre) til nyt rensningsanlæg vedtages,
hvilket ikke er sikkert endnu, sker udvidelse
af Marselisborg Havn i takt med
rensningsanlægget. Etablering af nye klubfaciliteter på ”Havnetorvet” ved den nordøstlige
stensætning kan så forhåbentlig tages i brug allerde i 2027. Aarhus Kommune – Sport og Fritid
inviterer derfor Sejlklubben og de øvrige organisationer på Marselisborg Havn til dialog om
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fremtidens lystbådehavn. Første møde er inden jul. På nuværende tidspunkt er der flere
spørgsmål end svar, så læs mere i et kommende nyhedsbrev.

Planlagte arrangementer for alle klubbens medlemmer:
24/11
8/12
8/1
12/1
14.-16./1
29/1
9/2
9/3
16/3

NMEA-2000 for dummies
Julehygge med glögg og æbleskiver
Nytårsbrunch
Nordfalcken, fra idé til redningsbåd
SRC/VHF-kursus
Vinterfest
Klubaften for alle om sejlklubbens udvikling
Generalforsamling
Brand ombord, en aften om søsikkerhed

Der er flere arrangementer i støbeskeen. Læs mere om de enkelte arrangementer i
KLUBKALENDEREN
Bestyrelsen er stadigt glade for ideer til arrangementer. Send en mail til
formand@marselisborgsejlklub.dk med de tanker, du gør dig – evt. bare som stikord.

Rita Skriver”
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