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Indholdsfortegnelse Leder...

Kære læser

Kan du godt lide at komme i klub-
huset? Synes du, det er vigtigt, at vi 
har en ungdomsafdeling? Har du 
det sjovt ude på Onsdagsbanen? 
Sætter du pris på, at Skt. Hans og 
sejlstævner skaber et økonomisk 
overskud til klubben? 
- Så skal du være glad for, at sejl-
klubben har en bestyrelse og en 
række aktive medlemmer, der sør-
ger for at udstikke kursen og sætte 
projekter i søen!

Til november skal bestyrelsen i 
sejlklubben have nye besætnings-
medlemmer – og hvorfor skulle 
det egentlig ikke være dig? Det er 
da klart, at det er meget nemmere, 
hvis andre gider tage tørnen, mens 
du læner dig tilbage i kapokpuden 
og tager imod. Men kan du være 
det bekendt? 

De bestyrelsesmedlemmer, der går 
af, har alle taget deres tørn, og nu 
er det tid for et vagtskifte på broen. 
Og du står til en kølhaling, hvis du 
ikke tager del i ansvaret! Enten ved 
selv at stille op til bestyrelsen eller 

ved at gøre en indsats for at fi nde 
andre, der ønsker at deltage.

Det vil være beskæmmende, hvis 
det viser sig, at klubben kun består 
af ”nydere” og ingen ”ydere”! Vi i 
redaktionen opfordrer derfor kraf-
tigt til, at DU, kære læser, vil være 
med til at føre det gode skib ”Mar-
selisborg Sejlklub” videre. Tro os – 
du har lige så meget tid og lige så 
gode evner, som vi andre…

Med venlig hilsen
Redaktionen
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Udskiftninger i 
bestyrelsen

Efter en længere årrække i besty-
relsen har 3 af bestyrelsesmedlem-
merne besluttet ikke at genopstille 
bl.a. for at give plads for nye ini-
tiativer. Vi søger derfor medlem-
mer, der vil yde en indsats i vores 
dejlige sejlklub, hvor UNGDOM 
- KAPSEJLADS - SOCIALE er lige-
værdige værdier. Henvendelse til 
bestyrelsen.

Vedr. sejlklubbens 
kontortider

Fra 1. september 2006 vil der ikke 
mere være fast kontortid hver tirs-
dag, men vil det være muligt at 
træffe sejlklubbens bestyrelses-
medlemmer hver onsdag før eller 
efter kapsejladsen. Alternativt kan 
bestyrelsesmedlemmer træffes den 
første mandag i hver måned mel-
lem kl. 17 og 18 i klubhuset. Lige-

ledes kan bestyrelsen kontaktes via 
hjemmesiden, via e-mail eller pr. 
telefon (se Marsejleren).
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Vores formand, Lars Skøtt, byder båltaleren, Louise Gade, 2. viceborgmester og Rådmand 
Børn og Unge, velkommen.

Flot vejr og god stemning ved Skt. Hans bådlt på Tangkrogen arrangeret af sejlklubben

Indkaldelse til 
generalforsamling
Medlemmer af Marselisborg Sejl-
klub indkaldes hermed til or dinær 
generalforsamling torsdag den 23. 
november 2006 kl. 19.00 i klubhu-
set.

Dagsorden ifl g. vedtægterne: 
 1.  Valg af dirigent
 
 2. Bestyrelsens beretning   
  for det forløbne år
 
 3. Afl æggelse 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 generalforsam ling, 
skal være fremsendt til bestyrel-
sen senest 14 dage før. For slaget 
skal være skriftligt og indeholde 
en motivation for for slagets frem-
sættelse.

Forslag kan mailes til bestyrelsen 
på mail@marselisborgsejlklub.dk 
eller sendes pr. post til: Marselis-
borg Sejlklub, Marselis borg Hav-
nevej 100b, 8000 Århus C, att. Be-
styrelsen.

Som besluttet på den ekstraordi-
nære generalforsamling den 7. dec. 
2005, er der i år følgende ændring:
Driftsregnskab, status og budget 
skal senest otte dage før general-
forsamlingens afholdelse kunne 
læses på og downloades fra klub-
bens hjemmeside, ligesom et antal 
eksemplarer skal være til rådighed 
i klubhuset.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Skt. Hans 2006
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Alle er velkommen til at deltage i 
det hyggelige traktement. 

Der vil blive serveret velsmurt 
smørrebrød mellem kl. 12.00 og 
14.00.

Der serveres snaps til sildene og 
fadølsanlægget er i gang, til sæd-
vanlige overkommelige priser.

Nyt fra festudvalget

Festudvalget har i 2006 valgt at 
lave om på traditionerne ved at af-
holde en aktivitetsdag i stedet for 
standerhejsning i foråret.

Efter utallige opfordringer fra fl ere 
medlemmer har vi derfor valgt at 

afholde en standerstrygningsfest, 
og dermed valgt at gentage suc-
cesen fra sidste år, med god mad, 
levende musik og dans.

Program for standerstrygning 
den 28. oktober 2006.
Kl. 14.00 Formanden holder en tale om året der er gået, og standeren   
 stryges. Festudvalget vil sørge for at der sælges pølser
 og øl/sodavand.
Kl. 18.30 Der er dækket op til en udsøgt middag.
Kl. 21.00 Mortens Trio spiller op til dans.

For at deltage i aftenens arrangement vil prisen være 
175,00 kr. pr. deltager.

Vel mødt alle sild som søulke.

Tilmelding kan ske på Marselisborg Sejlklubs hjemmeside, ved optag-
ningssildene, til Nethe på tlf. nr. 22  52  09  13 eller Inger tlf. nr. 86  27  57  20.

Festudvalget

Traditionen tro vil festudvalget servere optagningssild 2 lørdage 
i oktober måned.

Optagningssild lørdag 
den 14. og 21. oktober 2006

Her kan også købes billetter til 
standerstrygningsfesten den 28. 
oktober 2006.

Vi ses.

Festudvalget
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Kurt kom forbi 

Drager på stribe ved broen, på de pladser 
gæstfrie pladshavere havde overladt dem 
under stævnets 4 dage

Peder uddelte GPS-sendere til hver båd. 
Bådenes position under sejladsen kunne 
så afl æses på storskærme i klubhuset og på 
Helnan Marselis Hotel. CarBug stillede 
villigt op med deres udstyr og løste 
opgaven. Efter sejladserne var der reprise 
for deltagerne, der ivrigt diskuterede deres 
præstation tidligere på dagen.

Uden mad og drikke. Udlevering af 
forplejningsposer til de besætninger der 
havde bestilt denne service før stævnet. 
I sommervarmen blev der suppleret med 
6 fl asker dansk vand. Inger og Jeanette 
udleverer og afkrydser

Dragerne sætter sejl i havnen ved den 
lette luft, før første start torsdag

Stævnedommer Carsten Skov tager et 
overblik over sejlmuligheden i let skiftende 
til ingen vind. Signalgast Mogens bagerst

Endelig gik starten med det der var at 
gøre godt med

Dommerbåd var LUANDA som skipper 
Bent lagde til ved stævnet

Kamp om pladserne, der var kommet lidt 
mere luft

Søndag eftermiddag pakning af både og 
optagning af ca. 35 Drager med to kraner 
indenfor to timer. Godt klaret af far og søn 
Therkildsen

Selv NAJADEN skal op og sættes på 
den royale trailer. Vi ventede på at se om 
Krone 1 havde trækkrog på

Koncernchef Enan Galaly med 
familie tager imod HKH prins 
Henrik og de øvrige 200 gæster 
til Gallamiddagen på Helnan 
Marselis Hotel lørdag aften

Stort stævne, sejlere og sol. Helnan Open Dragon DIF-DM 2006. 
Arrangør Marselisborg Sejlklub, 5 – 9. juli 2006. 
Foto: Flemming, tekst: Kurt, redaktion: Lotte. 
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De kan godt sejle Drage i Ukraine. Her 
ligger de foran i løbet

Der er sejlskift på GET-A-WAY. 
Skipper Frank Berg med 6 Drage DM 
mesterskaber bag sig

Prins Henrik ser på fra første parket. 
Han kikker ivrigt efter NAJADEN. Hans 
kommentar senere: »Det var da godt de 
ikke blev vindere, når jeg ikke var med«.  

YANKEE DOODLE DANDY fra 
Australien med Torkild på fordækket var 
kommet lidt bagefter

After Sailing, menu: fadøl og pølser med 
det hele, sponseret af Royal Denship

Torsdag store grillaften, 200 personer i 
sponsorteltet. Et fast arrangement for alle 
deltagere og hjælpere. Sidstnævnte som 
hårdt arbejdende Landkrabber

Der var trængsel ved mærket. Der er altid 
kamp

Stævneleder Per havde i frokostpausen 
indgået ægteskab med PR ansvarlig 
Lotte. Det blev markeret med en stor 
bryllupsbukket fra klubkammeraterne. 
Vi var pludselig blevet til ca. 198 
bryllupsgæster
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Søndag den sidste sejlads, der har den 
virkning, at den dårligste placering kan 
trækkes fra. Vejret let overskyet og frisk 
vind

Vinderen af Danmarksmesterskabet for 
Drager blev for 7. gang Frank Berg. Stor 
hyldest fra ca. 100 deltagere i teltet

Hjælperne var glade efter et vellykket 
stævne. Efter tre timer så de mere trætte 
ud, men der var også ryddet op og gjort 
rent i to huse. Møbler og grej sat på plads. 
Så stod den på pizza og fadøl

Kurt kom forbi og tog det sidste 
fl ag ned. Festen var slut
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Marselisborg Havn S/I
Havnekontoret
Marselisborg Havnevej 54, 
8000 Århus C

Tlf. 8619 8644
Fax. 8619 8799

mh-si@mail.dk
mh@marselisborghavn.dk
www.marselisborghavn.dk

Åbningstider:
Mandag til fredag
kl. 9:00 – 12:00
Onsdage tillige
kl. 16:00 – 18:00 (dog ikke 
i juli) 1/11 – 31/1 lukket 
fredag 

Kontakt havnens bestyrrelse 
og personale via 
marselisborghav.dk

Forretningsfører: 
Karin B. Larsen

Havnemester: 
Jens Christian Gotfredsen 
Tlf. 2099 8644 

Bestyrelsen:
Flemming Bech (formand)
Tlf. 8628 0083

Inge Abildgaard (næstfor-
mand)
Tlf. 8622 4600

Mogens G. Larsen
Tlf. 8614 6196

Carsten Mikkelsen
Tlf. 4034 0020

Kirsten Grønborg
(kommunal repr.) 
Tlf.8661 1501

Henrik Jensen
Tlf. 8627 6532 / 6170 6532

Ole Bach og Tove Kraag
Tlf. 8689 2712 

Skt. Hans udvalget: 
Lars og Margrethe 
Skøtt Jensen
Tlf. 8629 3005 / 2020 0167

Rita og Jørn Skriver
Tlf. 8627 3336

Jørgen Bonde 
(best. rep.)
Tlf. 8614 7560 / 2320 2403

Klubhusudvalget:
Jørgen Bonde
(best.rep.) 
Tlf. 8614 7560 / 2320 2403

Lene Mortensen
Tlf. 8614 7560

Henning Jørgensen
Tlf. 8613 1795

Palle Thomsen

Kurt Steffensen
Tlf. 8627 2345

Kursusudvalget: 
Lotte Pape
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Jørgen Carøe
(best. rep.)
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581

Peder Fink Madsen
Tlf. 8611 3312 / 2925 5827

N.P. Jensen

Sejlerskolen:
Peder Stjernholm
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923

Åge Thorborg
Tlf. 8613 4592 / 4038 5716

Peder Fink Madsen
(best. rep.)
Tlf. 8611 3312 / 2925 5827

Ungdomsudvalg:
Morten B. Johansen
(formand)
Tlf. 8699 9484

Jesper Overvad
(best. rep.)
Tlf. 8614 0282 / 6166 9551

Torben Houborg
Tlf. 8623 1498

Suna Cenholt
Tlf. 8627 6763

Lars Kingo
Tlf. 8611 0180

Marianne Lyngdorf
Tlf. 8627 4923

Susanne Byskov Jensen
Tlf. 8611 4523

Motorbådsudvalget:
Jørgen Carøe
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581

Turudvalget: 
Eva Jensen
(best.rep.)

Marselisborg 
Havn S/I

Marselisborg Sejlklub: 
Marselisborg Havnevej 
100b
8000 Århus C 

Tlf. 8618 1586

mail@marselisborgsejlklub.dk 
www.marselisborgsejlklub.dk

Kontoret er åbent tirsdag 
kl. 17.00 — 18.00 
Kontoret er lukket i 
vinterhalvåret, i juli 
måned og på helligdage. 

Kontakt sejlklubbens bestyr-
relse og udvalg via 
marselisborgsejlklub.dk

Bestyrelsen: 
Lars Skøtt Jensen 
(formand)
Tlf. 8629 3005  / 2020 0167 

Peder Fink Madsen 
(næstformand)
Tlf. 8611 3312 / 2925 5827

Britta Andergren Nielsen
(kasserer)
Tlf. 8627 7584 / 2714 7584

Jørgen Bonde 
(booking ansvarlig) 
Tlf. 8614 7560 / 2320 2403

Eva Jensen
Tlf. 8627 6532 / 6170 6532

Jesper Overvad
(ungdomsudvalg)
Tlf. 8614 0282 / 6166 9551

Jørgen Carøe 
(sekretær)
Tlf. 8628 3976  / 4041 4581

Per Trankjær 
(materielforvalter)
Tlf. 8614 4944 / 2810 5944

Lars Skøtt Jensen
Tlf. 8629 3005

Hans Jürgen Hornschuch
(best. rep.)
Tlf. 8627 7584 / 4017 3552

Jacob Spliid Bech
Tlf. 8611 7323 / 6169 7323

Gunnar Jensen
Tlf. 8627 5906

Klubmålere:
Lars Skøtt Jensen
Tlf. 8629 3005 / 2020 0167

Peder Stjernholm
Tlf. 8619 5923

Festudvalget: 
Inger Søndergaard
Tlf. 8627 5720

Karl Viggo Stoll 
Tlf. 8618 1093 

Nete Meier Nielsen
Tlf. 2252 0913

Standerudvalget: 
Karl Viggo Stoll 
Tlf. 8618 1093 

Jørgen Carøe
(best. rep.)
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581

Sponsorudvalget: 
Jesper Overvad
(best.rep.) 
Tlf. 8614 0282 / 6166 9551

Suppleanter: 
H.Jürgen Hornschuch 
Tlf. 8627 7584 / 4017 3552
(MS-mellemsliste og nøg-
leliste)

Per Trankjær
Tlf. 8614 4944

Redaktionsudvalget: 
marsejleren@marselisborg
sejlklub.dk 

Lotte Pape 
(redaktør)
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Jørgen Carøe 
(best. rep.)
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581 

Mogens G. Larsen 
(MH rep.) 
Tlf. 8614 6196 

Kurt Steffensen 
Tlf. 8627 2345 

Hjemmesiden:
Jørgen Carøe 
(best. rep.)
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581 

Per Hjerrild Hansen 
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Kapsejladsudvalget:
kapsejlads@marselisborg
sejlklub.dk

Per Hjerrild Hansen 
(formand)
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Hans Jørn Knudsen 
(sekretær)
Tlf. 8611 5969

Marselisborg 
Sejlklub
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I fem hektiske dage blev der knok-
let og svedt i sommervarmen for 
at gøre Helnan Open Dragon DIF-
DM 2006 til et brag af en begiven-
hed...det lykkedes…stævnet var 
en succes for sejlerne!! Kanon!

Bagefter kan man godt, mens man 
gumler sin Havrefras og dypper 
morgenkrydderen i kaffen, fi lo-
sofere over, hvorfor man nu lige 
brugte tiden på det…hvorfor var 
det nu lige….

For snart et år siden ringede jeg til 
daværende formand, John Klar-
skov, og fremlagde grundlaget for 
stævnet: ”John, vi skal lave et ka-
non stævne for deltagerne, sørge 
for PR blandt kapsejlere landet 
over, i andre klubber og synliggøre 
os oppe i byen  – vi skal vise, at vi 
tør have ambitioner”. John lyttede 
og fortsatte…”ja, og så skal selv 
have det sjovt…..”

Jeg har tænkt en del gange over 
Johns ord: Når man laver sådan et 
stævne, er det vigtigste for klubben 
vel, at de frivillige hjælpere synes, 
at det er så sjovt, at de vil igen. De 

må faktisk gerne stå i kø! Med dette 
succeskriterium i mente, vover jeg 
dristigt stadig at kalde stævnet for 
en succes. Med det sammenhold og 
den gejst, der blev udvist i kampen 
for at løfte den fælles opgave, tør 
jeg godt afholde et stævne igen….. 

Tak til alle der var med….
Teamet bag Drage DM bestod af 
næsten 30 klubmedlemmer – der-
til 3 fra andre klubber. Endvidere 
inviterede ’Helnan Marselis Hotel’ 
på to udsøgte aftener i deres fl otte 
omgivelser (især fra terrassen med 
udsigt til havnen), ’BB-dragon by 
Royal Denship’ stod for after sa-
ilingen (det man i fodbold kalder 
3. halvleg) og ’Carbug’ stod for 
online GPS-tracking af hver ene-
ste båd (første gang det er gjort i 
Danmark). Og ikke mindst en tak 
til Marselisborg Havn som en vig-
tig medspiller i forhold til mange 
praktiske forhold….og de overbæ-
rende klubmedlemmer og plads-
havere, som vi måske kom til at gå 
i vejen for…..

Drage DM 2006 - postludium

Hvis du var så uheldig ikke at være 
med, kan du læse mere om stæv-
net. ”Kurt kom nemlig forbi” – og 
endvidere vil jeg anbefale www.
marselisborgsejlklub.dk hvor der 
under drageafsnittet ligger fl ere 
hundrede billeder, GPS-tracking-
fi lm mm. – så kan du selv se hvor-
for og hvordan vi gjorde det…..

Per Hjerrild
Stævneleder
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Endnu engang tilbyder Marselis-
borg Sejlklub undervisning og ek-
samen i såvel den teoretiske som 
den praktiske del af Dueligheds-
beviset, der er Søfartsstyrelsens in-
ternationalt anerkendte ”kørekort” 
for både.

Duffy Villumsen vil igen stå ved 
roret, og med over 20 års under-
visningserfaring samt udgivelse af 
egen lærebog er der tale om en ka-
pacitet. 

Det teoretiske kursus foregår i 
Marselisborg Sejlklubs klubhus 
og begynder i uge 43 2006. Kurset 
strækker sig over alle tirsdage af-
tener (undtaget jul og helligdage) 
frem til februar 2007. Kurset afslut-
tes med den teoretiske eksamen. 

Det praktiske kursus foregår efter 
nærmere aftale i foråret 2007 og af-
sluttes med d praktiske eksamen 
(for enten motor eller sejl).

Når begge eksamener er bestået, 
udsteder Søfartsstyrelsen Duelig-
hedsbeviset til kursisten.

Det teoretiske pensum indeholder 
bl.a. søvejsregler, navigation, far-
vandsafmærknin-ger, kompas og 
instrumenter, sikkerhed og brand-
bekæmpelse.

Det praktiske pensum indehol-
der bl.a. styring og manøvrering, 
motorkendskab, mand-over-bord 
øvelser og tillægning ved kaj.

Få Duelighedsbeviset gennem 
Marselisborg Sejlklub

Kurset er forholdsvist intensivt – 
og der må påregnes teoretiske op-
gaver mellem hver kursusgang.

Prisen er kr. 1.550,- for teori delen 
og kr. 250,- for den praktiske del. 
Disse beløb inkluderer lån af un-
dervisningsbøger og øvrigt kursus-
grej, eksamensgebyr, udstedelse 
af fotokort (“duelighedsbeviset”), 
samt kaffe/the kage m.m. på un-
dervisningsaftenerne.

Det er en betingelse, at kursister er 
medlemmer af Marselisborg Sejl-
klub. Et medlemskab koster kr. 
500,-.

Tilmelding hurtigst muligt på: 
mail@marselisborgsejlklub.dk 
eller til Lars Skøtt Jensen på tlf.  
86  29  30  05 eller mobil. 20  20  01  67

Minimum antal deltagere: 12 og 
maksimum: 18.

Kurset fyldes op efter først-til-
mølle princippet.
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Sparekassen har besluttet at ændre 
navn fra Service Sparekassen År-
hus til samme navn som vores ho-
vedkontor i Hobro.

Det betyder, at vi nu hedder Spare-
kassen Hobro, Viby afdeling 

Ændring af navnet får ingen betyd-
ning for vore kunder og det samar-
bejde vi har med Marselisborg Sejl-
klub. Vi er også  stadig det samme 
team. 

Vi glæder os til at fortsætte det 
gode samarbejde, og alle er vel-

En af sejlklubbens sponsorer skifter navn

kommen til at kontakte os for at 
høre nærmere. Vore kendetegn er 
stadig den gode service samt gode 
priser.

Til efteråret åbner en ny afdeling i 
Århus Centrum tæt på Magasin.

Besøg vor hjemmeside www.spar-
hobro.dk

Med sejlerhilsen

Peder Fink Madsen
Privatkundechef.

Planlægning af vintersæsonen –
klubaftener
Efter en veloverstået sommer, hvor 
alle forhåbentlig har haft nogle 
gode sejler-oplevelser i det gode 
sommervejr, er bestyrelsen nu i 
gang med planlægningen af vin-
tersæsonen. En af de sikre aktivite-
ter i den kommende vinter er klub-
aftenerne. De afvikles den første 
onsdag i november, december, ja-
nuar, februar og marts. Hver klub-
aften har et tema, f.eks. er der ju-
lehygge i december, og succesen 
med ølsmagning fra sidste år vil 
vi selvfølgelig gentage. Hvis der 
blandt medlemmerne af Marse-
lisborg sejlklub er nogle med en 

idé til et klubaftentema, som man 
gerne vil dele med andre, hører vi 
gerne fra jer. Brug evt. hjemmesi-
den til at kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsen

Sejlads i Caribien
Personer med lyst til periodevis 
sejlads i Caribien efterlyses, med 
henblik på anskaffelse af dele-båd. 
At være fl ere om båden giver bedre 
(og billigere) udnyttelse af båden. 
Jeg har en masse forhåndsinfor-
mationer og priser, men mangler 
nogle deltagere i projektet. 

Henvendelse Ole Møller, 26838329 
eller bedre mail til omo@stofanet.
dk.

Med venlig hilsen

Ole Møller MH 1031

Strøtanker efter en 
ferie…
På grund af pladsmangel bringes 
sidste del af Ole Mølles beretning 
i næste marsejler.
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Foredrag:

Gry Bastholm, gast på Little Swan
10. oktober kl. 19.30 i Marselisborg 
Sejlklub
En gasts bekendelser 

 
Det var med stor entusiasme jeg 
læste Gry´s historie i Træfpunkt nr. 
105 i februar i år. Gry fortalte om 
hendes tur som gast på Little Swan 
fra Egå til Grønland. Før denne tur, 
havde Gry aldrig sejlet, men lysten 
havde altid været der, og det endte 
da også med, at Gry fortsatte med 
Little Swan videre til Caraibien. 
Denne aften vil Gry fortælle om 
sine oplevelser med Little Swan, 
men med fokus på, hvordan det er 
at være med som gast, og helt uer-
faren. 

Hvorfor tage af sted, hvad lærer 
man, hvordan er det at være gast, 
osv. Derudover vil Gry selvfølgelig 
også fortælle om hvilke fantastiske 
oplevelser hun har haft på turen.
  
Overvejer du/I at have en gast 
med ud, eller selv at være gast, kan 
Gry helt sikkert byde på en masse. 
Hvilke hensyn skal der tages – 

begge veje rundt, både fra skippers 
og gasts side. Det og meget mere 
vil aftenen handle om.

 Tilmelding senest d. 1. oktober 
til ditteywind@yahoo.dk, mobil: 
40  78  27  75

Pris: 30 kr.”  (Giv venligst besked 
om dit medlemsskab i Marselis-
borg Sejlklub ved tilmeldingen)
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Læs mere om aktiviteterne og tilmeld dig på
 www.marselisborgsejlklub.dk

  juli Drage DIF-DM
  august Kapsejladstræning (skippermøde kl. 18)
  august Kapsejladstræning (skippermøde kl. 18)
  august Onsdagsbanen begynder-efterår
  2. september Klubtur til Kaløvig
 13. september Sidste onsdagssejlads
 16. september Lørdagssejlads: Stjernesejlads
 7. oktober Sidste lørdagssejlads
10. oktober Foredrag - en gasts bekendelser 
14. oktober Optagningssild
 21. oktober Optagningssild
 28. oktober Standerstrygning
1.  november Klubaften
6.  december Klubaften
3.  januar Klubaften
7.   februar Klubaften
7.  marts Klubaften

Aktivitetskalender 
for Marselisborg Sejlklub 2006



Havnen har nu haft et møde med 
Århus Kommune, hvor vi har drøf-
tet muligheden for at fi nde erstat-
ning for det areal, kommunen skal 
bruge til udvidelse af rensningsan-
lægget. 

Kommunen har tidligere foreslået, 
at havnen kunne få stillet et stykke 
af den offentlige parkeringsplads 
vest for bro 2 til rådighed, men de 
praktiske problemer –  for eksem-
pel tidsbegrænset benyttelse som 
vinterplads, manglen på el- og 
vandforsyning samt skrappe krav 
til oprydning efter vintersæsonen 
– gør, at denne løsning ikke er op-
timal, set fra Havnens synspunkt. 
På dette første møde var der dog 
tegn på, at der muligvis kan fi ndes 
en anden  løsning, der bedre kan 
opfylde havnens behov. Havnens 
bestyrelse vil derfor fortsat være i 
dialog med kommunen om at fi nde 
en løsning på pladsproblemet, som 
begge parter kan leve med. 

Imidlertid må vi på kort sigt plan-
lægge efter, at arealet bag hegnet 
ikke står til rådighed efter 1. ja-

nuar. Hvis der skal skabes plads til 
alle de både, der skal på land, er 
vi altså nødt til at bruge hele den 
oprindelige vinterplads – også den 
del, der tidligere har været brugt 
til parkering, dvs. indenfor hæk-
ken langs med vejen. Tilbage bli-
ver så alle de asfalterede p-pladser 
på begge sider at vejen. Hvis det 
ikke er nok, må havnens gæster og 
brugere parkere på den offentlige 
P-plads.

For at skaffe yderligere plads til bå-
dene har havnen besluttet at klar-
gøre arealet bag klubhusene til 
oplægning af joller og andre lette 
både. Jollepladsen vest for Havne-
hotellet kan nemlig bruges til store 
både, idet jordbunden her er til-
strækkelig bæredygtig. 

De affaldscontainere, som ejerfor-
eningen og havnen pt. har stående 
på vinterpladsen, bliver også hjem-
løse. De vil formentlig blive fl yttet 
til trekanten overfor jollepladsen, 
hvor underlaget skal forstærkes og 
hele trekanten lukkes med hegn af 
en eller anden slags. Endelig vil be-

Vi rykker sammen på vinterpladsen
styrelsen gentage opfordringen til 
at trailede både – og trailere – tages 
hjem, og at ejere, specielt af større 
både, lader disse overvintre i van-
det. 

Mens vi arbejder på en mere lang-
sigtet løsning, må vi affi nde os 
med, at vi i år må rykke sammen 
på vinterpladsen. Det bliver ikke 
nogen nem opgave for havnens 
folk, og vi henstiller, at man viser 
forståelse for, at pladsen omkring 
bådene bliver lidt mere trang. 

MGL

 

På jollepladsen vil der blive opstillet store både, og de joller, der 
overvintrer på havnen, anvises plads på arealet bag klubhusene
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Omkring værkstedet

Havnens folk har haft en meget 
travl sommer, hvilket man forhå-
bentligvis har lagt mærke til.  Den 
primære opgave har været  færdig-
gørelsen af vejanlæg, fl isebelæg-
ning m.m. omkring værkstedet.  
Det har bl.a. betydet at  Jens Chri-
stian, Martin og Lars har givet sig 
i kast med lokalisering af de gamle 
kloakledninger, gravning, nivelle-
ring og regulering af hele området, 
så der kunne lægges asfalt. Efter-
følgende er der lagt fl iser, etable-
ret nyt bomanlæg, et antal nye par-
keringspladser m.m.  Som det er 
nævnt andet sted, har der også væ-
ret tid til at opføre et skur, der rum-
mer udslagskumme til kemiske to-
iletter. Til en del af arbejdet havde 
de hjælp fra Per Aarsleff, men der 
har været rigtig mange udfordrin-
ger til havnens medarbejdere.

I løbet af efterår og vinter er det pla-
nen at gå videre med den indven-
dige færdiggørelse af værksteds-
bygningen. Hvor langt vi når med 
indretning af træ- og metalværk-
sted, mandskabsrum og sejler-
værksted afhænger bl.a. af hvilke 

akutte reparations- og vedlige-hol-
delsesopgaver, der dukker op. 

Som det også tydeligt kan ses, har 
der været gjort en ekstra indsats 
for at få ryddet op, hvor det gamle 
værksted stod. Alt brugbart mate-
riel er blevet stablet og den gamle 
toilet-bygning er væk, så området 
nu er i en præsentabel orden. Som 
meddelt andetsteds vil der også 
i løbet af kort tid blive ryddet op 
langs hegnet og hvor der i øvrigt 
ligger drivgods af forskellig art.

Nyt brodæk på bro 1
Brodækket på bro 1 er blever for-
nyet. Samtidig er broen blevet lidt 
bredere, hvilket giver lidt bedre 
plads, f. eks. til trafi k med bagage-
vogne. Nu skal broen gerne holde 
i mange år. Samtidig er der opsat 
nye TallyCard standere, så elforsy-
ningen skulle nu være helt i top på 
bro 1. 

Renholdelse af havneområdet
Det er utroligt hvor meget plast, 
papir og andet affald, der bliver 
”tabt” på havnen. Havnens folk 

Orientering fra Marselisborg HavnOPTAGNING AF BÅDE 2006
 
 Både indtil 5.5 ton (375 kr.)
 Fredag d. 13. oktober
 Lørdag d. 14. oktober
 Lørdag d. 21. oktober
 Fredag d. 27. oktober
 Lørdag d. 4. november
 Fredag d. 10.november

 Både fra 5,5 til 8,5 ton (475 kr.)
 Fredag d. 20. oktober
 Lørdag d. 28. oktober
 Lørdag d. 11. november

Tilmelding kan ske på Havnekontoret, tlf. 86 19 86 44.

På grund af indskrænkning af vinterpladsen må det påregnes, at bådene stil-

les tættere end tidligere. Havnen tilstræber dog, at der er mindst 0,7 m mel-

lem bådene. 

Den begrænsede plads betyder også, at opstilling af telte med sider

om båden kun vil blive tilladt i særlige tilfælde, tidsbegrænset og efter skrift-

lig aftale med Havnen.  

Det påhviler bådejerne at påse, at bådstativer er mærket med 

synligt MH nummer. 

Før anbringelse i mastestativerne skal masten klargøres, dvs. at

salinger skal afmonteres, rulleforstag surres forsvarligt til masten,

og sårbare dele, f.eks. Windex’er antenner o. lign. afmonteres eller 

beskyttes ved indpakning. Husk også, at masten skal afmærkes 

med MH-nummer. Mærker fås på havnekontoret.

Både over 8,5 ton - Ring direkte til EMJ, Jens Peter Jensen, 
Tlf. 86  94  36  80 / 21  48  51  75 og aftal nærmere.
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har hver dag i en måned ”hapset” 
affald for at holde havneområdet 
rent, og hver dag har de kunnet 

fylde at sort affaldssæk. Hvem er 
det dog, der går og smider alt det?

MGL

Efter et grundigt forabejde, udført af Havnens personale blev der lagt asfalt. 
Det gav samtidig et antal p-pladser ud for værkstedet

Absolut sidste udkald!

På grund af pladsmanglen skal der 
nu ryddes grundigt op på vinter-
pladsen. Der ligger stadig en del 
grej, herreløse joller, ligeledes her-
reløse master, samt forskellige an-
dre effekter og fl yder, især hen 
langs med hegnet.  

Alt, der ikke senest 1. oktober er 
fjernet eller tydeligt mærket med 
MH-nummer, bliver enten anmeldt 
til politiet som hittegods eller kørt 
på genbrugspladsen.

Proceduren er, at politiet sammen 
med havnemesteren gennemgår, 
hvad der ligger, vurderer, om det 
er værd at sætte på auktion, eller 
om tingene kan betragtes som stor-
skrald. Samme skæbne vil overgå 
stativer, bukke og andet, hvor eje-
ren ikke kan identifi ceres. Så der-
for: Check, om du har ”bevarings-
værdige” ting liggende, mærk dem 
af (labels fås på havnekontoret), el-
ler tag pænt afsked med dem. 
   
 Havnemesteren

Informationsmøde for pladshavere
Marselisborg lystbådehavn S/I indbyder pladshavere til 

informationsmøde på Restaurant Neptun

tirsdag den 21. noveber kl. 19.00

Bestyrelsen vil orientere om Havnens økonomi, aktuelle opgaver og 
fremtidige planer. Der vil blive informeret nærmere om dagsordenen 
ved opslag i Sejlklubbens klubhus og ved havnekontoret. Spørgsmål og 
forslag til bestyrelsen bedes så vidt muligt indleveret til havnekontoret 
forud for mødet.
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Marselisborg 
Lystbådehavn 
kan nu levere 
en ny service, 
nemlig tøm-
ning af hol-

dingtanke til toiletspildevan. Denne 
forplig tel  se har havnen allerede haft 
i et par år, men har hidtil efterkom-
met den meget begrænsede efter-
spørgsel ved at tilkalde en slamsu-
ger. Nu kan toilettankene tømmes 
ved hjælp at det pumpeanlæg, der 
er installeret ved servicekajen, lige 
ved siden af dielselstanderen ved 
bro 5. Både, der skal have tømt hol-
dingtanken, skal derfor lægge til 
ved mastekranen. Det er gratis af 
bruge pumpen, der blot skal tilslut-
tes ved hjælp af TallyCard.

Hvordan virker anlægget?
Når pumpen  ikke er i brug er su-
geslangen kvejlet op inde i pum-
pekabinettet. Slangen er forsynet 
med en lukkehane og en kobling, 
der skrues på bådens tømmestuds. 
Pumpen startes, og når der er op-
bygget vaccuum i slangen, åbnes 
hanen. Så snart holdingtanken er 
tom (synligt gennem glasset) luk-

Nyt pumpeanlæg til holdingtanke

kes hanen og koblingen fjernes. Til 
sidst kvejles slangen op på holde-
ren i pumpekabinettet. Anlægget, 
der er leveret af Seijsener fritidstek-
nik i Ebeltoft,  har en kapacitet på 65 
liter/min. Pumpeanlægget er kob-
let direkte på havnens kloaksystem 
med en kontraventil. 

Hvilke både skal have 
holdingtank? 
Debatten om lystsejleres udledning 
af toiletaffald har stået på i en år-
række, og medførte – ifølge de op-
rindelige bestemmelser -  at så godt 
som alle lystfartøjer skulle have in-
stalleret en holdingtank til opsam-
ling af toiletaffald. Dansk Sejlunion 
har dog fået gennemført væsentlige 
lempelser i reglerne, der nu ser så-
dan ud: Hvis båden er bygget efter 
år 2000 og har fast installeret toilet, 
skal den – uanset bådens størrelse - 
have en indbygget holdingtank og 
en dæksgennemføring til tømning 
af tanken. 

Hvis båden er bygget før 2000, men 
efter 1980, er over 10, 5 meter lang 
og over 2,8 meter bred, og har fast 
toilet ombord, skulle den senest 1. 

januar 2005 have installeret hol-
dingtank og dæksgennemføring. 

Alle både, der er omfattet af oven-
nævnte installationskrav, skal 
tømme deres holdingtank i land. 
Toiletaffald må dog udtømmes i ha-
vet, hvis båden er over 12 sømil fra 
land! 

Øvrige både, dvs. de, der ikke op-
fylde ovenstående kriterier, er frita-
get for installationskravene. Disse 
både må udlede toiletaffald, når de 
er 2 sømil fra kysten.

Udledning af toiletaffald i havne er 
– naturligvis – forbudt.

Kemiske toiletter
Da en del mindre både har et ke-
misk toilet, har Havnen installeret 
en udslagskumme til kemiske toilet-
ter i træskuret ved siden af det nye 
værksted. Her kan man udtømme 
toiletbeholderen og der er en vand-
slange, så beholder og kumme kan 
skylles rene efter 
brug.
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Gamle sejl

kan bruges til mange ting. I 
vores børnehave kan det være 
som læsejl, overdækninger 
m.m. og det er med til at gøre 
dagligdagen for vores børn 
endnu mere spændende. Har 
du derfor et kasseret sejl, som 
alligevel skal væk, så må du 
meget gerne tænke på os  – så 
kan vi gi’ sejlet nyt liv. 

Med venlig hilsen

Børnehaven Ajstrup Gl. 
Skole, Ajstrup Strandvej 1, 
8340 Malling, Tlf. 8693 3033

Bådtransport
indtil 8,5 ton

Nedbygget bil
m. kran

og hænger

Vognmand 
Ove Therkildsen

86  24  34  33



Viby afdeling • Viby Torv 2 • 8260 Viby J • Tlf 8734 6500

GarantPlus
Som GarantPlus kunde i Sparekassen Hobro får 
du nu endnu flere fordele. Hvis du har 20.000 kr. 
i garantikapital* får du blandt andet:

• GarantPlus konto med højere rente
• Gratis VisaDankort
• Kassekredit på 100.000 kr. til en fordelagtig rente
  (almindelig kreditvurdering)
• Valutaveksling uden gebyr
• Rabat på arrangementer og andre oplevelser, hvor 
  der er aftalt særlig rabat til sparekassens garanter

Se mere om GarantPlus på www.sparhobro.dk
*Garantikapitalen kan eventuelt indskydes via pensionsmidler.

NB!
I september åbner

Sparekassen Hobro ny afdeling

i Århus centrum Frederiksgade 7

Sponsor for Marselisborg Sejlklub

Adresse:


