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Der er stadig klubaftener og arrangementer for alle sejlklubbens medlemmer. Tjek 
klubkalenderen for nærmere info og evt. tilmelding. 
 
 
21/2 Gelcoat reparationer 
22/2 Marselisborg havneudvidelse UDSAT 
24/-26/2 SRC/VHF kursus 
1/3 Generalforsamling 
4/3 Nyt liv i gamle klude 
8/3 Meteorologi for sejlere 
15/3 Navigationsinstrumenter / lithiumbatterier 
12/4 Førstehjælp ombord og i land 
15/4 Søsætningssild 
22/4 Søsætningssild 
29/4 Standerhejsning 
 
 

Medlemsaftenen den 22. februar om udvidelse af Marselisborg havn og nye klubfaciliteter er 
udsat. Århus Vand og kommunens arbejde med miljøundersøgelser og lokalplan trækker ud, og 
dette arbejde forventes afleveret til byrådets beslutning sidst i 2023. Klubberne på havnen er 
inviteret til en indledende planlægning af byggefelter i ny lokalplan, og det er endnu på et helt 
indledende stade. Forhåbentlig bliver det mere konkret i løbet af foråret. 
 
Måske nogle af jer har et gammelt sejl, som ikke er for kraftigt, liggende på et loft. Og måske 
det aldrig kommer i brug? Så kan sejlet få nyt liv og gøre gavn på klubdagen: Nyt liv i gamle 

klude den 4. marts. Her vil dine sejl kunne blive til tasker, opbevaringskurve, toilettasker mm. 

Læg derfor gerne dit aflagte sejl i klubhuset ved døren ind til bestyrelseslokalet inden længe.  
 

 
 
 
 
 
 
Med Venlig Hilsen Bestyrelsen  
 
 

       Nyhedsbrev februar 2023 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
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SRC/VHF-kursus 2023 
Marselisborg Sejlklub afholder i weekenden den 24.-26. februar et 
SRC/VHF-kursus.  
Vær opmærksom på det, der står omkring tilmelding 
til SRC-prøve og anskaffelse af lærebog.  
 
Se kalender for tilmelding senest d. 16. februar >>HER 
 
 

The Ocean Race Aarhus Stopover 
Hvis nogle missede klubarrangementet den 2. februar i 
klubhuset, så kommer der en gentagelse i Aarhus Internationale 
Sejlsportscenter tirsdag den 21. februar kl. 19-21. Her kan man 
høre om hvordan man bliver en del af sejladsen og festen. Læs 
mere og tilmelding >>HER 

 
 

Generalforsamling i Marselisborg Sejlklub 
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub indkalder til ordinær generalforsamling, som afholdes 
onsdag den 1. marts 2023 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.  
Bestyrelsen har følgende forslag til kontingent for 2023: 
 

Kategori   2013 - 2022 2023 

Voksen medlem 25 - 65 år 950 1100 

Voksen, pensionist 65 - - år 600 750 

Voksen 1. år   725 750 

Voksen familie nr. 2 
samme adr.   500 550 

Gaste medlem   475 550 

Juniormedlem 0 - 25 år 400 500 

 
9. Indkomne forslag.  
10. Eventuelt.  
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2216&CalendarEventTimeID=7279&HashCode=-365178437
https://sailing-aarhus.safeticket.dk/83dc7238e439c188e0f8b5561e0da1a983b98d13b894d6b780dad22f66abb740bc38f14401ba86dd9ef401db73b047af
https://marselisborgsejlklub.dk/default.aspx
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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 Bigum Johansen - modtager genvalg 
Nils Andersen - modtager ikke genvalg 
Søren Jendresen - modtager ikke genvalg 
 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
Michael P. Kragh  - modtager genvalg 
Vakant  -  
 
Kandidater opfordres til at melde sig til bestyrelsen 
Der er fire bestyrelsespladser på valg, og to af disse trækker sig fra bestyrelsesarbejdet. Der er 
yderligere to suppleanter på valg, hvoraf den ene plads har været ledig i to år.  
 
Vi ønsker en bredt funderet sejlklub med både sportslige såvel som fællesskabende aktiviteter. 
Det kan kun lade sig gøre hvis der er medlemmer der tager en tørn med det frivillige arbejde og 
løfter opgaverne i fællesskab. Det er der heldigvis mange der gør i bl.a. udvalgene. Lige nu er der 
et stort behov for at få flere til at indgå i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen inviterer derfor alle 
klubbens medlemmer til at overveje at gå ind i bestyrelsesarbejdet, og stille op til valg på 
generalforsamlingen den 1. marts. 

 
 
Klubdag: Nyt liv i gamle klude 
lørdag den 4. marts kl. 9:00-16:00 i klubhuset 

Kom og brug en dag i hyggeligt samvær, og vær 
kreativ. Sy tasker, opbevaringskurve, toilettasker 
mm. af gamle sejl.  
 
Har du et gammelt udtjent sejl, som ikke er for 
kraftig, så tag det med. Medbring også en symaskine, 

og eventuelt lidt af det tilbehør, du gerne vil have til at indgår i dine rekreationer. Jeg har lidt 
eksempler og ideer med. Desuden vil jeg medbringe lidt forstof, remme, spænder, mv. som kan 
købes af mig. 
Jeg vil vejlede i at klippe og sy, hvis der er behov for det. Ellers udveksler vi ideer. Når sulten 
melder sig varmer, vi en suppe og sætter lidt surdej i ovnen. 
 
Ingen tilmelding, bare mød op.  
Hilsen Hanne 
 
 
 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/Vedtaegter%20for%20Marselisborg%20Sejlklub.pdf
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=45
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Klubaften: Meteorologi for sejlere 
onsdag den 8. marts kl. 19:00-21:00 i klubhuset 

En aften i selskab med 
Per Selmose som ud 
over at være sejler i 
Egå sejlklub også er 
svæveflyver og har 
været meteorolog ved 
svæveflyver stævner. 
 

Foredraget vil tage udgangspunkt i spørgsmålene: 
- Hvad er meteorologi? 
- Det vigtigste for en sejler 
- Grundlæggende fakta.  
- Fronter 
- Skyer 
- Vind 
- Indhentning af vejrmeldinger 
- Fortolkning af data – analyser 
 
Se kalender for tilmelding senest den 5. marts >>HER 
 
 

Klubaften: Navigationsinstrumenter / lithiumbatterier 
onsdag den 15. marts kl. 19:00-21:00 i klubhuset 

Kom med til en klubaften, hvor Henning 
Wermuth og Hans Peter Nielsen (HP) vil 
fortælle om fordele og ulemper ved forskellige 
navigationsinstrumenter. I vil blive 

præsenteret for årets instrumentnyheder, markedssituationen og 
leverancer. I vil høre om kortopdatering til kortplottere, hvilke 
overvejelser man bør gøre sig før køb, og hvordan man kan få flere data 
til rådighed ved at koble sine instrumenter sammen. 

Henning og HP vil også fortælle om hvad man skal overveje, hvis de gamle 
syrebatterier skal skiftes ud med nye lithiumbatterier. Sidst vil der 

være mulighed for at stille spørgsmål angående installation af netværk og 
instrumenter. 
 
Se kalender for tilmelding senest den 12. marts >>HER 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2182&CalendarEventTimeID=7243&HashCode=1834195608
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2233&CalendarEventTimeID=8424&HashCode=-628068903

