Nyhedsbrev maj 2022

.
Del en oplevelse
Sejlsæsonen er i fuld gang og det er klubbens aktiviteter også. Bestyrelsen
opfordrer medlemmerne til at dele oplevelser, store som små. Skriv derfor gerne
på Facebook eller til nyhedsbrevet på mail: msnyhedsbrev@gmail.com
Med Venlig Hilsen bestyrelsen

Onsdag d. 8. juni er der Åben Båd, hvor du kan være
med på en båd og se om det er noget for dig – enten
som gast eller med egen båd. Alle kan være med og
vi hjælper dig gerne i gang i Kapsejladsudvalget.
Tilmelding på Kalender event
(marselisborgsejlklub.dk) senest den 3. juni.

Onsdagsbanen er i gang, og hver onsdag mødes godt 20 både til hyggelig dyst
umiddelbart udenfor havnen.
Bådene er delt op i 2 løb, afhængigt af bådens størrelse. Banelængden er tilpasset så vi
alle kan mødes i klubhuset ca. 20.30 til lidt mad og drikke, som serveres af skiftende
besætninger. Alle både tildeles et handicap, som dækker bådens fartpotentiale, således
der kan dystes på lige fod, uanset bådtype.
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Klubtur i egen båd. Tag med sejlklubben til
Snaptun d. 4. og 5. juni. Årets forårstur går til
naturskønne Snaptun i Horsens fjord.
Lørdag besøger vi Hjarnø med den lille færge.
Om aftenen mødes vi med vores medbragte
mad til hyggeligt samvær. Turudvalget sætter fut
i grillen.
Søndag morgen er der rundstykker i klubhuset.
Tag selv kaffen og osten med.
Vi håber at se både nye og gamle medlemmer til turen. Se Kalenderen for nærmere beskrivelse og
tilmelding.
Hilsen festudvalget
Velkomstbrev til nye medlemmer
På klubaftenen om sejlklubbens udvikling den 9. februar blev det tydeligt gennem diskussion, at vi
kunne blive bedre til at tage imod nye medlemmer.
Det gælder især de medlemmer, der ikke melder sig ind som følge af en aktivitet i klubben, og som
derfor ikke møder klubmedlemmer fx gennem ungdom, kapsejlads eller sejlerskolen.
Nedenfor er et velkomstbrev som en arbejdsgruppe efterfølgende har skabt, og som nye
medlemmer nu vil modtage ved indmeldelse.
Kære nye medlem
Vi er glade for at byde dig velkommen, og uanset om du er nybegynder eller erfaren sejler, har
egen båd eller har meldt dig ind for at lære at sejle eller deltage i ét af klubbens kurser, er det
vigtigt for os, at du føler dig ’hjemme’ og velkommen.
Du kan læse om klubben på vores hjemmeside www.marselisborgsejlklub.dk, men vidste du for
eksempel, at du:
- kan benytte klubhuset på havnen. Du skal bare lige hente dit nøglekort til klubhuset på
Marselisborg Havns kontor - og så har du altid adgang til klubhuset. Medbring kvittering.
-

kan se aktuelle klubaktiviteter i klubkalenderen og tilmelde dig alt det, du gerne vil deltage i

-

hver måned modtager et nyhedsbrev, hvor du kan læse om klubbens aktiviteter

-

kan få en klubstander til masten, såfremt du har egen båd. Og som medlem af sejlklubben
er du også medlem af Dansk Sejlunion. Derfor kan du også få udleveret en DS stander.
Begge dele udleveres i forbindelse med standerhejsning. Eller ved kontakt til et
bestyrelsesmedlem

Marselisborg Sejlklub · Marselisborg Havnevej 100 B · 8000 Århus C · www.marselisborgsejlklub

Der er hele året aktiviteter og muligheder som medlem af sejlklubben; om sommeren oftest på
vandet og i vinterhalvåret mest i klubhuset.
Vi vil anbefale at du starter med at læse de seneste nyhedsbreve på hjemmesiden
www.marselisborgsejlklub.dk. Har du tilvalgt ’Nyhedsbrev’ i forbindelse med din indmeldelse, vil du
få det tilsendt én gang om måneden. Du kan selv evt. rette det i din profil på hjemmesiden.
Ligeledes vil du modtage nyhedsbreve fra Sailing Aarhus, som er en professionel event
organisation, der drives af sejlklubberne i Aarhusbugten.
Hvis du har lyst, vil vi gerne præsentere dig for klubbens medlemmer, så du hurtigt kan blive kendt
på havnen. Så send os en kort tekst om dig selv og hvilke aktiviteter du deltager i på havet og i
klubben, samt medsend et billede af dig selv for eksempel ved din båd. Så tager vi det med i næste
nyhedsbrev. Send din mail til msnyhedsbrev@gmail.com.
Har du spørgsmål, så tager du bare fat i et udvalgsmedlem eller medlemsadministratoren – du
finder alle vores udvalg og relevante mailadresser på hjemmesiden her. Du kan også få tildelt en
mentor, hvis du kontakter et af nedenstående bestyrelsesmedlemmer.
God vind og velkommen i klubben
Marselisborg Sejlklub
Asger Christiansen
formand@marselisborgsejlklub.dk
Tlf. 2068 9045 / 2030 5204
Formand for sejlklubben
Kasserer i Sailing Aarhus

Morten Bigum Johansen
mortenbigumjohansen@gmail.com
Tlf. 2167 9574
Næstformand for sejlklubben
Ungdoms-, Elliotts- og kursusudvalg

Erik Meldgaard Andersen
kasserer@marselisborgsejlklub.dk
Tlf. 2548 8540

Niels Breuner
amadea@it.dk
Tlf. 9197 8050

Kasserer i sejlklubben
Kapsejlads- og husudvalg

Sejlerskole
Nyhedsbreve og referent

Søren Harmsen
s.harmsen@mail.dk
Tlf. 2023 9889

Søren Jendresen
sj@jendresen.dk
Tlf. 4013 0011

Regattaudvalg, baneteam
Formand for Sailing Aarhus

MAST, sponsor- og festudvalg

Nils Andersen
nils@anders1.dk
Tlf. 2616 1262

Michael P. Kragh
Michael_p_kragh@hotmail.com
Tlf. 5124 4490

Sponsorudvalg og talentstøtte, MAST,
Medlem af Elite og Talentcenter,
Bestyrelsessuppleant i Dansk Sejlunion

Bestyrelsessuppleant
Turudvalg, Nye målgrupper, Hjemmeside
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Læs mere om arrangementer i
KLUBKALENDEREN
Bestyrelsen er altid glade for ideer, også
ideer til arrangementer. Send en mail til
formand@marselisborgsejlklub.dk med
de tanker du gør dig – evt. bare som
stikord.
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