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Det ordinære pladshavermøde er 
nu overstået. Det var dejligt at se, 
at så mange pladshavere og brugere 
af havnen var mødt for at deltage i 
debatten og høre om bestyrelsens 
planer. Det er min klare opfattelse, 
at den fremlagte beretning og pla-
nerne for fremtiden, blev modtaget 
positivt.  Et resumé fra mødet kan 
læses længere omme i Marsejleren. 
Hele referatet kan læses på havnens 
hjemmeside.

Havnens personale arbejder meget 
for at holde havnen i god stand, og 
efter mere end 20 år er der behov 
for løbende vedligeholdelse. Mange 
af pælene ved broerne er allerede 
udskiftet, en del af brodækket på 
flere af broerne er skiftet, men der 
mangler meget endnu.
Løbende søger vi at effektivisere 
havnens drift administrativt og 
ved bedre udnyttelse af det fysiske 
område, vi har til rådighed. Senest 
ved at forlænge bro 6, og bro 10, samt 
ved ændring af bro 4 og 5. Næste 
udfordring er en udbygning af bro 
1, som bl.a. fordrer at molerne mod 
vest flyttes mod syd, hvorved den 
vestlige indsejling sløjfes. 
Det er ”de små ting” som er med 
til at få de store tiltag til at lyk-
kes, og det er her, at den enkelte 
pladshaver/lejer/bruger af havnen 
skal være med til at gøre en indsats. 
Vi skal hjælpe/motivere hinanden 
ved at være hjælpsomme overfor 
hinanden og vore gæster. Vi skal hu-
ske at vende de røde/grønne skilte, 
når vi tager på tur; derved skabes 
plads til gæster. 

Vi skal rydde op efter os selv, vi 
skal sortere affald til de rette behol-
dere, vi skal selv prøve at rette fejl og 
mangler, der hvor vi får øje på dem.

Ressourcerne skal vi også passe på, 
spar på vand og el-forbrug.

De indtægter vi mister ved ikke at 
markere en ledig plads til gæstesej-
lere og de udgifter, som løber på ved 
manglende påpasselighed, skal vi jo 
selv dække ved en højere årsafgift.  

Sluttelig vil jeg nævne et nyt tema, 
som vi skal have på dagsordenen i 
den kommende tid; ”havnesikker-
hed”. Der er nu opsat redningsudstyr 
på alle broer, redningskranse, stiger 
og stage. Vi skal overveje, hvad vi 
yderlig kan gøre med henblik på at 
øge sikkerheden på havnen. 

Hvordan med ildslukkere, skal vi 
have en beredskabsplan, skal vi 
have uddannet superbrugere på de 
enkelte broer med uddannelse i fx 
brandbekæmpelse og førstehjælp, 
som kan iværksætte handling, når 
ulykken sker?

Det er din og vores havn, lad os i fæl-
lesskab gøre en indsats for at bevare 
havnen, som den velrenommerede 
havn den er, lad os løfte i flok.

God sommer, god sejlads

Flemming Bech
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Stor aktivitet på bro 4, 6 og 10.
Har du besøgt havnen for nylig, har 
du nok bemærket stor aktivitet på 
bro 4, 6 og 10. 
Bro 4 er omlagt, så alle pladser er ud-
nyttet optimalt. Alle pladser har nu 
den korrekte afstand til agterpælene. 
Bro 6 er vokset med 13 meter, og har 
givet havnen 5 nye pladser. Snart 
bliver hammeren bygget færdigt, og 
alle kan komme på deres rette plads. 
Vi er nu godt i gang med omlægning 
af bro 10. Den yderste del er snart 
fast bro, med adgang helt ud, og 
den gamle flydebro indgår nu som 
arbejdsplatform.

Nye regler for stativer på vinter-
pladsen
Udnyttelsen og den daglige håndte-
ring af vores vinterplads er et meget 
vigtigt område på Marselisborg 
Havn. Gennem de sidste år har vi 
arbejdet på hvordan en fremtidig 
håndtering af bådstativer på vinter-
pladserne skal foregå. 

Følgende bådstativer vil det frem-
over være tilladt at bruge:
Stativer, der kan klappes/pakkes 
sammen, dvs. klassiske stativer byg-
get op omkring en ramme. Trailere 
kun i det omfang, at vi får lov af 
ejerne til at stable dem. Træbukke 
accepteres, hvis de i øvrigt er i for-
svarlig stand. Efter søsætning af bå-

den skal alle løsdele, klodser, bukke 
osv, være surret til stativet, så det 
kan flyttes i én omgang. 

Følgende bådstativer vil det frem-
over ikke være tilladt at bruge:
Ombyggede undervogne fra lastbi-
ler og lignende. De optager for me-
get plads og er for uhåndterlige; især 
med flade dæk, og vores Manitou er 
ikke bygget til at skulle løfte dem. 
De, der i dag har sådanne stativer, 
vil blive bedt om at afvikle dem se-
nest til optagningen efterår 2009.

Der foregår et stort arbejde hver 
gang der skal søsættes og optages 
både. Samlet er det mange arbejds-
timer, der går med at flytte og 
klargøre stativer. Hvis I sørger for 
korrekt afmærkning af stativer med 
MH nummer, samt afmærkning af 
stævnretningen, og ovenstående 
regler i øvrigt bliver overholdt, er 
der en stor besparelse at hente i tid.
Tid, der kan anvendes til andre vig-
tige ting på vores havn. 

Dieseltanken
Som tidligere meddelt har havnen 
overtaget salget af brændstof fra 
dieseltanken. Vi arbejder på at få 
installeret en kortlæser, så man kan 
tanke diesel døgnet rundt. Indtil 
denne løsning kommer på plads, må 
man henvende sig til havnekontoret. 
Betaling kan ske kontant eller med 
kort.
 

Nyt fra havnen Masteskurene
Som det fremgik af redegørelsen på 
pladshavermødet, så har havnens 
bestyrelse besluttet at udskyde nogle 
planlagte investeringer, blandt andet 
for ikke at forøge den allerede ret 
høje afskrivningspost i regnskabet. 
Det går desværre ud over taget på 
masteskurene, der må vente - i hvert 
fald til næste finansår. Begrundelsen 
er, at bestyrelsen skønner, at andre 
og mere presserende behov gør sig 
gældende. 

Skiltning på betalingsfri el-stan-
dere 
De ”gratis” el-standere på broerne 
bliver nu afmærket, så det tydeligt 
fremgår, at de kun må benyttes af 
gæstebåde og af hjemmehørende 
både til korttidsbrug, dvs. max 48 
timer

BETALINGSFRI  EL 220V
Må kun benyttes af gæstebåde

Hjemmehørende både dog til

KORTTIDSBRUG

(MAX 48 TIMER)

obs. IKKE TIL OPVARMNING!

Skiltningen sker med baggrund 
i Marselisborg Havns el-bestem-
melse, hvor der står følgende:
Kortvarigt forbrug af el (max. 48 
timer)
Gæstende både og både med fast 
plads i Marselisborg havn kan 
tilslutte el fra el-standere uden 

betalingskort, såfremt der er tale 
om kortvarigt forbrug, f.eks. til op-
ladning af batterier, lys, rengøring, 
opvarmning af vand og tilsvarende 
forbrug i forbindelse med ophold 
om bord. Det maksimale forbrug 
er begrænset til 1100 w. Ved større 
forbrug, f.eks. til varmeovn el.lign. 
vil overbelastningssikringen slå 
forsyningen fra. Anvendelse af var-
meovne, varmeblæsere, elektriske 
vandvarmere og lignende er derfor 
ikke tilladt.

Længerevarende forbrug
Skal der anvendes el til længereva-
rende forbrug, f.eks. i forbindelse 
med, permanent tilslutning af kø-
leskab eller batterilader, repara-
tionsarbejder og lignende, skal 
el-tilslutning ske fra betalingsstan-
dere (TallyCard) eller over elmåler.  
Permanent tilslutning i forbindelse 
med beboelse om bord skal ligeledes 
ske fra betalingsstander eller over 
elmåler.

El-kabler, der er tilsluttet ud over 48 
timer, vil blive ”trukket” og afmær-
ket med en label, så ejeren er klar 
over årsagen. 

Med venlig hilsen 
Thomas D. Fog, Havnechef
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Grønne pladser på 
Marselisborg Havn

Som omtalt på pladshavermødet, vil brovagten fremover holde øje med 
ledige pladser. Når vi konstaterer at en plads ligger ubrugt hen, vender vi 
optaget skilt til grøn på anden dagen. 
Det er forsat vigtigt at du selv husker at vende til grøn ved afrejse.
Omvendt er det vigtigt at brovagten husker at vende til rød, så pladsen er 
klar ved hjemkomst. 

Ring gerne en til to dage før hjemkomst, og oplys følgende: Pladsnummer, 
ankomst dag og ca. tid.

Til dette har vi oprettet en hotline: Ring til mobilsvar eller send en SMS til

40 47 76 06
Alternativt kan du maile på mh@marselisborghavn.dk

KLIP DENNE SIDE UD OG TAG DEN MED PÅ BÅDEN

Pladshavermødet den 27. marts var 
godt besøgt, idet 85 pladshavere del-
tog i mødet, der igen i år fandt sted i 
Møllevangsskolens festsal. Advokat 
Henrik Kleis blev uden modkandi-
dater valgt til dirigent. Indkaldelse 
og dagsorden blev godkendt, og 
efter disse indledende øvelser fik 
bestyrelsesformand Flemming Bech 
overladt talerstolen til gennemgang 
af bestyrelsens beretning for kalen-
deråret 2007. 

Bestyrelsens beretning
I bestyrelsens beretning kom 
Flemming Bech først ind på den 
anstrengte personalesituation i 
begyndelsen af 2007, hvor Karin 
Larsen fratrådte. Efter at bestyrel-
sen i den mellemliggende periode 
havde overtaget de administrative 
opgaver, blev Thomas Fog ansat som 
havnechef, og bestyrelsen besluttede 
at frigøre havnens ressourcer ved 
at outsource den daglige bogføring. 
I årets løb har havnen også skiftet 
revisionsfirma, hvilket har givet en 
besparelse. Foruden Thomas består 
havnens stab nu af Jens Christian 
og Bob og med Lars Mikkelsen som 
ansat i perioder. 

Flemming Bech omtalte det vel 
overståede 25-års jubilæumsarran-
gement, hvor den nye legeplads blev 
indviet, og bragte havnens tak til de 
sponsorer, der har bidraget til at rea-

Pladshavermødet 2008
lisere legepladsprojektet, der alle-
rede sidste år viste sig at være meget 
populært blandt de besøgende børn 
og forældre. 

Den nye vinterplads mod øst blev ta-
get i brug. Aftalen med kommunen 
løber til 2017, og kan opsiges med 2 
års varsel. Havnen har betalt 100.000 
kr. til anlægsarbejdet, hvortil kom-
mer anlæg af el og vand, ca. 250.000 
kr., som havnen henter i den fond, 
som vi henlægger til hvert år. 

Formanden nævnte derpå situa-
tionen vedrørende indsejlinger og 
havnemoler. På grund af aftagende 
dybde i den vestlige indsejling blev 
det klart for bestyrelsen, at der 
skulle gøres noget, og der blev der-
for udlagt afmærkning af sejlløbet 
som en midlertidig løsning. Der er 
imidlertid planlagt en mere vidt-
gående retablering af området. Det 
fortalte havnechefen mere detaljeret 
om senere på mødet.

Årsrapporten
Den udsendte ”Intern årsrapport 
2007” er bestyrelsens opfattelse af 
situationen ved regnskabsaflæg-
gelsen, og formanden knyttede 
nogle kommentarer hertil. Havnens 
indtægter udgør 3.893 t. kr., hvilket 
er 372 t.kr. mere end budgetteret. 
Omkostningerne er på 2.542 t.kr. 

Forslag til ny udbygning af Marselisborg Havn Ü
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Havnechefen informerer
Thomas indledte med nogle anvis-
ninger mht. rømning og oprydning 
på vinterpladsen og henstillede, at 
man bruger de opstillede affalds-
beholdere, at kemisk affald sorteres 
i miljøskuret, at afrensning af bund-
maling sker med havnens værktøj, 
og at man undgår at forurene jorden 
med kemisk affald. En evt. regning 
for rensning af forurenet jord vil bli-
ve videresendt til bådejeren. Udstyr 
til bundafrensning kan lånes gratis 
ved havnen, der skal kun betales for 
forbrugsmaterialer. 

Mange havne har problemer med 
at få tilladelse til at oprense hav-
nebassinerne, da havneslammet 
indeholder det miljøskadelige stof 
TBT. Dette stof har været forbudt i 
bundmaling siden 1991, men TBT 
niveauet i havneslam er ikke fal-
dende – heller ikke i Marselisborg 
havn. En oprensning i en havn på 
blot 100 kubikmeter slam koster op 
mod 300 t.kr. og vi vil i givet fald 
skulle oprense og deponere ca. 5.000 
kubikmeter. Det er derfor af yder-
ste vigtighed, at bådejerne udviser 
omtanke og kun anvender lovlige 

eller 77 t.kr. højere end budgetteret. 
Året resultat er på 393 t.kr., bl.a. fordi 
udgiften til tag på mastestativerne er 
udskudt og vi har fået godtgjort ud-
gifterne til den nye vinterplads. Det 
forventede overskud er mærket til 
renovering af molehovederne og til 
en gennemgribende renovering af Y-
bomme. Overskuddet er ønsket, bl.a. 
med henblik på kommende vedlige-
holdelsesarbejder.

Orientering om regnskab 
og budget
Thomas Fog gennemgik regnskabet 
for 2007 ved hjælp af en række grafer 
med regnskabets hovedtal. 
Indtægterne er på 3.893 t.kr., udgif-
ter på 2.542 t.kr. I regnskabet er der 
afskrivninger på 819 t.kr. og rente-
omkostninger på 142 t.kr. Vi slutter 
med et overskud på 393 t.kr. Thomas 
viste derefter en planche over egen-
kapitalens udvikling i årene 1999 til 
2007. Egenkapitalen er steget med 
årets overskud og udgør ved årets 
afslutning godt 2,5 mio. kr. Årets 
investeringer omfatter 1)nybyggeri, 
herunder afslutning af værkstedet 
og legepladsen, 2)driftsmidler, hvor-
til hører ny havnebåd, fejemaskine 
samt kran i værkstedet. Der er totalt 
investeret godt 1⁄2 mio. kr. Prioritets-
gælden består af 2 lån på hhv. 600 
t.kr. og ca. 2.100 t.kr. Thomas gen-
nemgik derpå de vigtigste indtægts- 
og udgiftsposter i driftsregnskabet.

Indtægter fra tallycard er væsentligt 

over det budgetterede, hvilket skyl-
des stigende aktivitet og en ændret 
bogføringspraksis. På udgiftssiden 
er posten materialer og vedlige-
holdelse ca. 100 t.kr. under budget, 
hvilket skyldes at vi har afventet 
den rigtige løsning mht. renovering 
af Y-bomme.  Stigningen i posten 
revision, bogføring og konsulent-
assistance skyldes hovedsagelig at 
vi har lagt bogføringen ud til en 
ekstern leverandør. Både posten 
repræsentation og mødeudgifter, og 
posten advokatbistand er betydeligt 
mindre end budgetteret. Årets resul-
tat efter afskrivninger er 392.504 kr. 
mod budgetteret 31.000 kr. 

Derefter blev budgettet for 2008 gen-
nemgået. Stigningen i årsafgifter 
m.m. giver en merindtægt på ca. 250 
t.kr. Et tilsvarende beløb er lagt ind 
i udgiftsbudgettet som en budget-
reserve til dette års store projekter: 
Y-bomme og moleomlægning. Det 
forventes at give er samlet årsresul-
tat for 2008 på 40 t.kr. 

I prisbladet for 2008 er der en stig-
ning i årsafgiften på 25%, for både i 
vandet dog 12%. Jolleplads er steget 
med 16% og rampeleje med 100%. 
Havnens priser er pr. 1. april 2.883 
kr. pr A-modul og 1.880 kr. pr. B-mo-
dul. På 3-måneders leje er der også 
en stigning på 25%, og koster nu 173 
kr. pr. modul. Gæsteleje er uændret 
fra sidste år, dog er gæsteafgiften for 
både over 15 meter fastsat til 15 kr. 
pr meter. 

Ü
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bundmalinger. Skulle havnen kon-
statere brug af ulovlige malingsty-
per vil det medføre bortvisning fra 
havnen.

Havnechefen orienterede derefter 
om en række nye tiltag. bl.a. Nye 
MH-numre, der kan afhentes på 
havnekontoret, ny procedure med 
hensyn til markering af ”grønne” 
pladser, brug af betalingsfri el-
standere, nyopsat redningsudstyr, 
pladsfordeling, ny tresproget vel-
komstfolder til gæstesejlere, samt 
kontorets åbningstider.

Thomas gjorde opmærksom på, at 
der har været en del tyverier fra hav-

nen. Det er meget vigtigt, at havnen 
får besked, hvis I oplever tyveri eller 
andet mistænkeligt.

Mange af vore Y-bomme har det 
dårligt, nogle står ikke til at redde. 
og vi er derfor i gang med at genop-
bygge de, der stadig kan bruges, og 
satser på at få 10 færdige i år. Flere er 
næppe realistisk, set på baggrund af 
de øvrige opgaver. Vi arbejder også 
med fremstilling af nye bomme. 
Det er vigtigt, at man fortøjer, så det 
belaster Y-bommene mindst muligt. 
Tot fortøjningerne godt op og brug 
kødben eller anden fjederanordning. 
Havnen vil lægge en anvisning i de 
aktuelle både. 

Retablering af havnemoler
Havnechefen viste derefter planerne 
vedrørende lukning af den vestlige 
indsejling og retablering af molerne, 
hvorved der er mulighed for at ud-
vide antallet af bådpladser ved to 
nye broer, nemlig en flydebro mod 
nord og en fast bro mod syd. Bereg-
ninger viser at det bliver knap 2200 
moduler, der kan udbydes til salg. 
Projektet er ikke uden problemer, 
idet der er et regnvandsudløb, der 
skal overdækkes. Trekanten mod 
tangkrogen opfyldes med ren jord. 
Ved den østlige indsejling bliver 
molehoverne genopbygget, så gen-
nemsejlingsbredden bliver større. 
På bro 4 bliver de yderste pladser 
ved hammeren nedlagt og pælene 
ud for hammeren fjernes for at sikre 
tilstrækkelig gennemsejlingsbredde 
her. På hammeren på bro 3 vil der 
kun blive plads til en mindre båd, 
også for at sikre gennemsejlings-
bredden.

Det nuværende overslag er på 5,4 
mio. kr. eksklusive el og vand, som 
havnen selv skal stå for. Vi afventer 
den sidste tilladelse fra Kystdirekto-
ratet, og regner med at anlægget kan 
stå færdigt til sejlsæsonen 2009.

Efter dette indlæg fulgte en meget 
positiv og engageret debat med 
mange spørgsmål og forslag fra del-
tagerne i pladshavermødet. 
 

Fremtiden for Marselisborg Havn 
Efter pausen indledte næstformand 
Carsten Mikkelsen med at henvise 
til Marselisborg Havns overordnede 
strategi, der fastsætter som et mål, at 
Marselisborg Havn skal udvikles og 
udbygges til en moderne lystbåde-
havn og et maritimt center, hvor der 
er plads til alle former for aktiviteter 
– aktive som passive – med tilknyt-
ning til vandet. Vi skal være en aktiv 
og integreret del af det rekreative 
område omkring slottet, stranden 
og skoven. 

Denne strategi er udmøntet i fire 
delmål. Ü
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Bådtransport
indtil 8,5 ton

Nedbygget bil
m. kran

og hænger

Vognmand
Ove Therkildsen

86 24 34 33

Sikker båd !
Vi tilbyder flere

former for alarm.

Kontakt os og hør

hvordan du sikrer

din båd.

www.marinelec.dk

 

Henning Wermuth

Marine Electronic

Latyrusvej 3 – 8240 Risskov

Tlf. 40 72 45 65

 
- snak med fagmanden – og få råd -

1)  At etablere en ny og mere professionel 
organisation, 
2) At sikre moderne faciliteter og et højt 
serviceniveau 
3) At øge Havnens indtjeningsgrund-
lag..
4) Havnen skal være en aktiv og integre-
ret del af det rekreative område 

Carsten Mikkelsen fremlagde besty-
relsens status over, hvor langt vi er 
nået med disse fire mål, og sluttede 
af med at omtale den model, som 
havnen i samarbejde med arkitekt 
Schmidt fra firmaet Schmidt, Ham-
mer og Lassen har fået lavet. Model-
len, der kunne beses på pladshaver-
mødet, viser hvordan en fremtidig 
udbygning af Marselisborg Lystbå-
dehavn kan komme til at se ud. 

Udpegning af bestyrelsesrepræ-
sentanter, suppleanter og kritiske 
revisorer
På valg til bestyrelsen var Flemming 
Bech og Carsten Mikkelsen. Begge 
blev genvalgt for 2 år uden modkan-
didater. 

Følgende suppleanter var på valg: 
Bent Smed og Søren Aahauge. Søren 
Aahauge ønskede ikke genvalg. Som 
afløser for Søren havde bestyrelsen 
foreslået Nethe Meyer Nielsen. 
Bent Smed og Nethe M. Nielsen blev 
valgt uden modkandidater. 

På valg var også den ene af Mar-
selisborg Havns kritiske revisorer, 

Jens Lyhne, der var villig til at gen-
opstille. Jens Lyhne blev valgt uden 
modkandidater. 

Flemming Bech fik derpå ordet, og 
afsluttede pladshavermødet med 
at takke Søren Aahauge for godt 
arbejde i bestyrelsen, og bød sam-
tidig Nethe velkommen og mindede 
om, at suppleanterne deltager i alle 
bestyrelsens møder. Han takkede 
derefter de fremmødte for deres 
deltagelse og ønskede alle en god 
hjemtur. 

Læs det fulde referat fra pladsha-
vermødet på www.marselisborgha
vn.dk  

Mogens G. Larsen, bestyrelsen
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Sankthansaften
Marselisborg sejlklub afholder igen 
i år midsommerarrangement på 
Tangkrogen.

Sankthansaften d. 23. juni nærmer 
sig, og i den forbindelse opfordrer 
vi sejlklubbens medlemmer til at 
deltage som hjælpere. Du/I skal bl.a. 
skænke og sælge fadøl, sælge pølser, 
is og sodavand:

Vi søger hjælpere til følgende op-
gaver: 
• Eftermiddag fra kl.14 – til 
 opstilling af telt mv.
• Aften fra kl.18 – til salg af øl, 
 pølser og is m.m.

Der skal: 21 splejserør, 4 tuspenne, 
2 knive, 10m flettet tov, 8m treslået 
tov, taklegarn, 1 merglespir, sytråd, 
1 papegøjetang, 1 instruktør (Åge 
Thorborg), 2 arbejdshandsker, 1 rulle 
tape, 1 næbtang, 1 bidetang, 2 sakse, 
2 synåle, 10 tøjklemmer, 4 fyrfadslys, 
1 lighter og 8 håbefulde sejlere med 

Opskrift på en opbyggelig 
klubaften

udleverede splejsevejledninger til. 
Giv det så 21⁄2 time omkring et par 
borde i klubhuset, og du har en vel-
lykket og opbyggelig klubaften med 
hygge, flid, sund humor og veltilla-
vet håndværk. Tak til Åge

Niels Breüner

• Nedtagning af telt og oprydning
• Næste morgen fra kl.9 – 
 området skal gøres rent

Der er opsat en liste i klubhuset, 
hvor du kan skrive dig på. Derud-
over kan du selvfølgelig melde dig 
hos et af sankthansudvalgets med-
lemmer. Se Marsejlerens midtersider 
for kontaktpersoner.

Vi håber og tror på god opbakning 
fra sejlklubbens medlemmer.

Husk! Overskuddet går til ung-
domsafdelingen.

Hilsen 
Lars Skøtt Jensen, sankthansudvalget
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MARSELISBORG SEJLKLUB:
Marselisborg Havnevej 100b
8000 Århus C.

Tlf. 8618 1586
mail@marselisborgsejlklub.dk
www.marselisborgsejlklub.dk

Kontoret er åbent den 1. mandag 
i hver måned fra kl. 17.00 – 18.00.

I sommerhalvåret er kontoret 
også åbent hver onsdag før eller 
efter kapsejladsen. Kontoret er 
lukket i juli måned.

Kontakt klubbens bestyrelse og
udvalg via 
marselisborgsejlklub.dk.

BESTYRELSEN:
Lisbet Bjerre Knudsen
(formand)
Tlf. 8611 5969 / 2010 4801
knudsens@gmail.com

Jørgen Carøe
(kasserer,  klubhusudvalg & 
motorbådsudvalg)
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581
kasserer@marselisborgsejlklub.dk
caroe@c.dk

Peder Stjernholm
(sekretær/referent, 
kapsejladsudvalg, kursusudvalg 
& sejlerskolen)
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923
stjernholm@privat.dk

Henrik Jensen
(medlemskartotek & 
kontingent)
Tlf. 8627 6532 / 4051 6532
henrik42@mail.tele.dk

Eva Tetsche
(ungdomsudvalg)
Tlf. 8611 6210 /  5121 0476
ete@yousee.dk

Lars Uldall Jensen
(Turudvalg, Festudvalg & 
Sponsorer)
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254
lu@recommended.dk

Ole Bach
(Sankthansudvalg)
Tlf. 8689 2712
tove-ole@mail.dk

SUPPLEANT:
Pernille Vrang Laursen
(Redaktionsudvalg og 
hjemmeside)
Tlf. 8672 5250 / 2557 0249
pernille.laursen@martin.dk

REDAKTIONSUDVALGET:
marsejleren@marselisborg
sejlklub.dk

Niels Breüner
(redaktør)
Tlf. 86116625

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

Kurt Steffensen
Tlf. 8627 2345 / 2029 3345

Eva Jensen
Tlf. 8627 6532

Pernille Vrang Laursen
(best.repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2557 0249

HJEMMESIDEN:
www.marselisborgsejlklub.dk

Per Hjerrild Hansen
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Pernille Vrang Laursen
(best.repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2557 0249

KAPSEJLADSUDVALGET:
kapsejlads@marselisborgsejl
klub.dk

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

Hans Jørn Knudsen
(sekretær)
Tlf. 8611 5969

Peter Stjernholm
(best.repr.)
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923

Lars Skøtt Jensen
Tlf. 8629 3005

Jacob Spliid Bech
Tlf. 8611 7323 / 6169 7323

Gunnar Jensen
Tlf. 8627 5906

Asger Christiansen
Tlf. 86 27 62 73

FØLGEBÅDSUDVALGET:
Per Hjerrild Hansen
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Morten Kofoged
Tlf. 8616 8854 / 2889 7588

Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I – udvalgsmedlemmer FESTUDVALGET:
Nethe Meier Nielsen
Tlf. 2252 0913

Jette Ejlertsen
Tlf. 8693 7007

Jeanette Hansen
Tlf. 6060 4177

Lars Uldall Jensen
(best. repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254

SPONSORUDVALGET:
Lars Uldall Jensen
(best. repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254

SEJLERSKOLEN:
Åge Thorborg
Tlf. 8613 4592 / 4038 5716

Palle Thomsen
Tlf. 8613 1546

Peder Stjernholm
(best. repr.)
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923

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

Hans Jørn Knudsen
(sekretær)
Tlf. 8611 5969

Marianne Lyngdorf
Tlf. 8627 4923

Trine Leckband Laustsen
Tlf. 8610 7375 / 2427 8412

Eva Tetsche
(best. repr.)
Tlf. 8611 6210 / 5121 0476

MOTORBÅDSUDVALGET:
Jørgen Carøe
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581

TURUDVALGET:
Eva og Henrik Jensen
Tlf. 8627 6532 / 4051 6532

Lars Uldall Jensen og 
Pernille Vrang Laursen
(best.repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254 / 
2557 0249
 
SANKTHANSUDVALGET:
Lars  og Margrethe 
Skøtt Jensen
Tlf. 8629 3005 / 2020 0167

Rita og Jørn Skriver
Tlf. 8627 3336

Alis Atzen
Tlf. 2071 0967

Ole Bach
(best. repr.)
Tlf. 8689 2712

KLUBHUSUDVALGET:
Kurt Steffensen og Anne-
Lise Steffensen
(formand)
Tlf. 8627 2345 / 2029 3345

Lene og Preben Rye
Tlf. 8611 0804

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

Hanne Sørensen
Tlf. 8699 9484

KURSUSUDVALGET:
Peder Stjernholm
(best. repr.)
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923

MARSELISBORG HAVN S/I
Havnekontoret
Marselisborg Havnevej 54
8000 Århus C

Tlf. 8619 8644
Fax 8619 8799

e-mail
mh@marselisborghavn.dk

Havnens hjemmeside
www.marselisborghavn.dk

Havnechefen træffes normalt
man. – fre. kl. 9.00 – 11.00

Kontorets åbningstider 
annonceres på 
havnens hjemmeside.

Kontakt havnens bestyrelse 
og personale via 
www.marselisborghavn.dk. 

HAVNECHEF:
Thomas D. Fog
Tlf. 8619 8644

HAVNEMESTER:
Jens Christian Gotfredsen
Tlf. 2099 8644

BESTYRELSEN:
Flemming Bech
(formand)
Tlf. 8628 0083

Carsten Mikkelsen
(næstformand)
Tlf. 4034 0020

Inge Abildgaard
(kasserer)
Tlf. 86224600

Mogens G. Larsen
Tlf. 8614 6196

Kirsten Grønborg
(kommunal repr.)
Tlf. 8661 1501
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Onsdagssejlads
Du kan stadig nå at være med på 
onsdagsbanen eller på easyrace - se 
www.marselisborgsejlklub.dk
 
Vi vil opfordre til at man benytter 
den elektroniske gastebørs, eller 
blot kigger ind i klubhuset kl. 18 og 
melder sig, hvis man vil være - eller 
mangler - gaster på selve dagen. Jo 
flere vi er, jo sjovere!
 
I skrivende stund arbejder udvalget 
(i samarbejde med webmaster Joa-
kim) på noget, der længe har været 
efterspurgt. Nemlig, at man kan se 
resultaterne fra de enkelte kapsej-
ladser på hjemmesiden. Vi har ikke 
villet love denne funktion før vi 
fandt en fornuftig og nem løsning, 
så det også bliver gjort hver gang. 
Men det tror vi, at vi kan love nu.

Tjek det allerede nu på www.marsel
isborgsejlklub.dk under kapsejlads.

Per Hjerrild Hansen, 
kapsejladsudvalget

Ungdoms VM 10.-19. juli 2008
Den 38. udgave af ISAF Youth Wor-
lds Sailing Championship, hvor 
mere end 250 sejlere mellem 15 og 
18 år fra over 60 lande vil konkur-
rere på Århus Bugten, er et kæmpe 
arrangement, der også kræver rigtig 
mange frivillige hjælpere. I dag har 
over 180 personer meldt sig til at op-
leve en anderledes sommerferie i juli 
måned - men der er stadig plads til 
flere! Der er masser af opgaver både 
til søulke og landkrabber og til de, 
der kun vil hjælpe to dage eller de, 
der bare vil have alle 14 dage med
En stor gruppe frivillige er alle-
rede gået i gang med at planlægge 
hvordan de forskellige opgaver skal 
løses. Deres entusiasme beviser, at 

Ungdomsmesterskabet kan begejstre 
mange og i sandhed er en oplevelse 
ud over det sædvanlige, som du bare 
ikke må gå glip af. 
Er du ikke en af mere end 180 frivil-
lige? Så kan du stadig nå at tilmelde 
dig. Vi tilbyder dig en oplevelse i 
et sprudlende fællesskab, du aldrig 
kommer til at glemme. I juli 2008 
behøver du ikke at tage ud at rejse. 
Verden kommer til dig!

Du kan læse mere om stævnet og 
tilmelde dig som frivillig på www.
youthworlds2008.org. 

Tiny Maerschalk
Volunteer Ressource Manager

Warrior Trolling og familie Både
Honda Marine, Salg og Service

Reparation af El-systemet i din båd
Salg og montering af.

Ekkolodder, Plottere, Autopiloter, styring osv.
Vi er Altid friske med et godt tilbud 

Se vores hjemmeside for flere tilbud

Kort sagt vi leverer alt til din båd.
Ry Bådimport

Ny Kirkevej 19,  8680 Ry
Tlf. 86 89 04 63 / 23 23 11 69

www.Ry-baadimport.dk
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Spørgelysten var stor onsdag den 
5. marts i klubhuset blandt de mere 
end tredive interesserede frem-
mødte. Her fortalte sejlklubsblæk-
sprutten Lotte Pape til en klubaften 
om udviklingen af de bynære hav-
nearealer i Århus. 

Som ansat ved Århus Kommunes 
Udviklingssekretariat for De Bynære 
Havnearealer, har Lotte indgående 
kendskab til de projekter der lang-
somt men sikkert tager form; først 
og fremmest i Nordhavnen. Her er 
man længst fremme med beboelser 
og erhvervsmæssige bebyggelser, 
og Lotte Pape fremviste flotte arki-
tektfilmsprospekter, der visuelt gav 
et godt indblik i hvilke tanker der 
ligger bag at skabe en forbindelse 
mellem byen og vandet.

Havnefronterne ændrer sig
Efterhånden vil projektet for de 
bynære havnearealer brede sig syd-
over til Marselisborg. Dels i form af 
en udvidelse af østhavnearealet til 
containertrafik (med en tilhørende 
tunnel under Marselis Boulevard), 
og dels i form af idrætsramblaen der 
skal skabe en sammenhængende 
kystpromenade ”for idræt, leg og 
motion”, som det hedder. Der her-
sker endnu nogen usikkerhed an-
gående østhavnens endelige forløb, 
men det er sikkert at det vejtrafik-
mæssigt vil kunne påvirke lystbåde-
havnens brugere. 

Læs mere på den opdaterede hjem-
meside: www.debynaerehavnearea
ler.dk

Niels Breüner

Rævesejlads
Nyt i Marselisborg Sejlklub
Mange både bruges meget lidt i 
ugens løb, og nedennævnte har 
derfor et forslag til alle, der har tid 
og lyst:

Vi mødes på tirsdage kl. 10 i klub-
huset, medbringende madpakke og 
drikkevarer. Er vejret til det, kan vi 
sejle ud på bugten sammen i hinan-
dens både på skift. Hvis vejret ikke 

egner sig til sejlads, kan vi hygge os 
sammen i klubhuset.
Opstart tirsdag efter pinse. Så anta-
ges det, at de fleste både er rigget til. 
Ellers kan vi jo hjælpes ad med det 
sidste.

Med sejlerhilsen og i håb om at ideen 
”falder i god jord”

SØLV-RÆVENE
Bag dette mystiske navn gemmer 
sig
Bech og Bach 
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ENDNU EN GOD GRUND TIL AT 
KOMME I KLUBHUSET – PÅ EN 
KOLD DAG

Klubhusudvalget har i samarbejde 
med bestyrelsen indkøbt og fået 
opsat et varmepumpeanlæg (luft-
til-luft). 
Anlægget har nu kørt en god må-
neds tid, og det har vist sig at give et 
rigtigt dejligt klima i hele klubhuset. 
Temperaturen ligger generelt på 16C 
i klublokale og i bestyrelseslokale, 
mens den ligger på 18C i fællesrum/
køkken. Når der er behov for det, 
kan temperaturen i løbet af en 1⁄2 
times tid hæves til over 20C. Det 
væsentlige er imidlertid, at vægge 
og gulve aldrig bliver nedkølede 
som tidligere.

Vi forventer, at anlægget ud over 
det bedre miljø også giver klubben 
en lavere el-regning. Skønsmæssigt 
skulle regningen blive reduceret 
med 30 %. Da vi har søgt og fået 
tilskud fra Idrætssamvirket til an-
lægget, forventer vi at anlægget er 
tilbagebetalt i løbet af 3-4 år.

Varmepumpeanlægget består af 2 
pumper ude samt 3 varmeblæsere 
inde. De 3 enheder inde kan justeres 
hver for sig med de opsatte fjernbe-
tjeninger. Disse tages op af holderen 
på væggen og man peger på var-
meblæseren med fjernbetjeningen, 

Varmepumpeanlæg i klubhuset
mens man trykker f. eks. den øn-
skede temperatur. Se tegningen.
HUSK at placere fjernbetjeningen i 
holderen igen! 

Betjeningsvejledning er ophængt i 
rummet. 
NÅR RUMMET FORLADES ER 
DET VIGTIGT AT SÆTTE VAR-
MEANLÆGGET PÅ 
• 18C i fællesrum/køkken
• 16C i klublokale og bestyrelses-
lokale

Skulle der opstå fejl på anlægget 
henvender man sig til Klubhusud-
valget.

Varmepumperne er leve-
ret af KlimaCompaniet 
(www.klimacompaniet.dk), som har 
meget konkurrencedygtige priser.

Jørgen Carøe, klubhusudvalget

Indstillet temperatur

Temperatur op/ned

Hurtig temperatur-
stigning

Stille blæser

Forårets klubtur går til Øer
Den 14.-15. juni går forårets klubtur 
til lystbådehavnen ved Øer, syd for 
Ebeltoft færgehavn. 

Øer Maritime Ferieby har det sene-
ste års tid gennemgået en gevaldig 
restaurering, hvor flere kanaler er 
blevet uddybet, ligesom indsejlingen 
nu er forsynet med en beskyttende 
mole. Samtidig fremstår feriebyen 
nymalet og indbydende, og derfor er 
Øer et besøg værd!

Vi har aftalt med havnechefen, at vi 
lægger os ved broerne nedenfor tår-
net og svømmehallen. Da der ikke 
findes et egentligt klubhus, har hav-
nechefen lovet at stille nogle borde 
og bænke til vores rådighed. Men 
tag over hovedet kan vi ikke skaffe – 
medbring derfor gerne paraplyer og 
parasoller, såfremt en lille regnsky 
skulle snige sig til at ville dryppe på 
os. I må også gerne medbringe et par 
klapstole og/eller et bord. 

Sædvanen tro begynder vi lørdag 
med fælles frokost kl. 13.00. Efter-
middagen er tilbringes med fælles 
hygge og en gåtur, for eksempel ud 
til slusen.

Om aftenen har vi bestilt bord på 
Restaurant Øer. Turudvalget har 
besøgt restauranten og aftalt med 
stedets forpagter, at vi får vores 
eget lokale. Der kan vi være i ly for 

eventuel regn og kulde, og vi kan 
samtidigt hygge os med sang og 
musik, præcis som vi plejer og uden 
af forstyrre andre. Skulle vejret blive 
rigtig godt, kan vi givetvis få plads 
på terrassen.

Man spiser rigtig godt på Restaurant 
Øer og i sommerferieperioden er 
priserne på restaurantens menu-
kort absolut overkommelige. Besøg 
eventuelt restaurantens hjemmeside 
www.restaurant-oer.dk. 

Søndag er der fælles morgenmad 
inden hjemturen.

Prisen for deltagelse er som altid be-
skeden: 25 kr. for voksne, mens børn 
deltager gratis.

Tilmelding senest 1. juni til Tur-
udvalget via hjemmesiden eller til 

Eva  & Henrik Jensen 
tlf. 8627 6532 / 4051 6532

henrik42@mail.tele.dk
Pernille Laursen & Lars Uldall 

tlf. 8672 5250 / 2557 0249
Pernille.laursen@martin.dk

Af hensyn til bordreservation er til-
melding nødvendig.

Turudvalget håber selvfølgelig på 
rigtigt stort fremmøde – go’ vind & 
ditto sæson!
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Aktivitetskalender 
For Marselisborg Sejlklub 2008
Læs mere om aktiviteterne og tilmeld dig på www.marselisborgsejlklub.dk

Fredag – søndag d. 9.-11. maj 
North Sail Trim Weekend.

Mandag d. 9. juni
Volvo Youth Sailing – ISAF World 
Championship 2008
’Frivillig Café’ I Århus 
Sejlklub kl. 19.00 – 21.00 http://
www.youthworlds2008.org/Frivillige/
Kalender.aspx

Lørdag – søndag d. 14. og 15. juni 
Klubtur til Øer for alle sejl- og 
motorbåde.

Søndag d. 15. juni
Marselis Cup: Kapsejlads for joller 
(ungdom)

Torsdag – søndag d. 10.-20. juli 
Volvo Youth Sailing - ISAF World 
Championship 2008

Onsdag d. 6. august 
Træningsaften til efterårets 
Onsdagssejladser: Kapsejlads og 
EasyRace

Mandag – søndag d. 28. juli – 
3. august 
Tunølejr for Ungdomssejlere.

Lørdag – søndag d. 23. og 24. august
Klubtur for alle sejl- og motorbåde 
– nærmere information følger.

Lørdag d. 18. oktober 
Optagningssild kl. 12.00

Lørdag d. 25. oktober 
Standerstrygning og 
standerstrygningsfest.

Lørdag d. 1. november 
Optagningssild kl. 12.00

Se Ungdomsafdelingens mange akti-
viteter under menupunktet Ungdom 
på www.marselisborgsejlklub.dk

Husk også Onsdagssejladserne, der 
henvender sig til både kapsejlere og 
EasyRace’ere. Se mere på www.marsel
isborgsejlklub.dk under Kapsejlads.
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Grundet arbejde i udlandet har 
Kim Pihl taget orlov fra sit arbejde i 
Marselisborg Sejlklubs bestyrelse og 
diverse udvalg. Det er bestyrelsen 
rigtig ked af, men ønsker selvfølge-
lig Kim tillykke med de nye jobmæs-
sige udfordringer.
Kim er dog stadig medlem af MS, og 
vi håber at se ham i klubhuset og på 
vandet i løbet af sommeren.
Posten som næstformand i sejlklub-
ben samt de udvalgsposter, Kim har 

Ny konstituering af sejlklubbens 
bestyrelse 

varetaget, skal derfor genbesættes. 
Det sker på bestyrelsesmødet i maj 
og efterfølgende orienterer bestyrel-
sen om ændringerne via juni num-
meret af Marsejleren.

Bestyrelsen

Den ene af klubbens fire følgebåde 
er blevet renoveret - primært i form 
af en ny motor, styring mm. Vi 
håber derfor at det bliver både nem-
mere og sjovere at være på vandet i 
følgebåden i de kommende sæsoner.
 
Derfor SÆLGES en 30 HK Yamaha 
påhængsmotor (årgang 1999 - kort 
ben) med el-start, styreboks til 
motorregulering mm. Motoren har 
mange driftstimer, men kører godt 
og været serviceret hyppigt i forhold 

Ny påhængsmotor på følgebåd
til Sejlklubbens serviceplan for vo-
res stald af følgebåde. 
Pris-idé: kr. 5.500,-
 
Hvis du er interesseret i den brugte 
påhængsmotor, så skriv til Per Hjer-
rild Hansen: 
mail@marselisborgsejlklub.dk
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Udvalg Udvalgsformand Bestyrelsesrepræsentant

Klubhusudvalget Kurt Steffensen Jørgen Carøe
 Tlf. 8627 2345 / 2029 3345 Tlf. 8628 3976 / 4041 4581
 juul-steffensen@privat.dk caroe@post1.tele.dk

Udlån af klubhus Nethe Meier Nielsen Jørgen Carøe
 Tlf. 2252 0913 Tlf. 8628 3976 / 4041 4581
 nethemeier@hotmail.com caroe@post1.tele.dk
 
Klubbåde Pt. ikke andre medlemmer  Pt. ingen bestyrelses-
  repræsentant.
  Afventer ny konstituering 
  i maj.
  
Redaktionsudvalg marsejleren@marselisborg Pernille Vrang Laursen: 
 sejlklub.dk  Tlf. 8672 5050 / 2557 0249
 Niels Breüner,   pernille.laursen@martin.dk
 ansvarshavende redaktør 
 Tlf. 8611 6625

… ved at trække lod blandt de 
indsendte besvarelser – uanset om 
disse er fremsendt via internettet 
eller per almindelig post.

Og vinderne af de 2 x 3 flasker 
Alsacevin blev Flemming Bech og 
Steen Lembo. Vinderne fik deres 
vinpræmier overrakt i forbindelse 
med standerhejsningen d. 26. april.

Vinderne af MH og MS’s bruger-
undersøgelse blev fundet …

Redaktionsudvalget gennemgår i 
øjeblikket de modtagne besvarelser 
og informerer nærmere herom i juni 
nummeret af Marsejleren.

På redaktionsudvalgets vegne,
Pernille

Bestyrelsesrepræsentanter i Sejlklubbens udvalg:

Udvalg Udvalgsformand Bestyrelsesrepræsentant

Ungdomsudvalg Morten B. Johansen Eva Tetsche
 Tlf. 8699 9484 Tlf. 8611 6210
 bigum-johansen@post.tele.dk ete@yousee.dk

Hjemmesiden Per Hjerrild Hansen Pernille Vrang Laursen
 Tlf. 8618 2058 / 4126 7827 Tlf. 8672 5250 / 2557 0249
 lotte-per@email.dk pernille.laursen@martin.dk

Kapsejladsudvalg Per Hjerrild Hansen Peder Stjernholm
- herunder også Tlf. 8618 2058 / 4126 7827 Tlf. 8619 5923 / 4096 5923
følgebåde kapsejlads@marselisborgsejlklub.dk stjernholm@privat.dk

Festudvalget Nethe Meier Nielsen Lars Uldall Jensen
 Tlf. 2252 0913 Tlf. 8672 5250 / 2025 0254
 nethemeier@hotmail.com lu@recommended.dk

Sponsorudvalget Pt. ikke andre medlemmer end Lars Uldall Jensen
 Lars Uldall Tlf. 8672 5250 / 2025 0254
  lu@recommended.dk
  
Sejlerskolen Åge Thorborg Peder Stjernholm
 Tlf. 8613 4592 / 4038 5716 Tlf. 8619 5923 / 4096 5923
 aage-thorborg@stofanet.dk stjernholm@privat.dk

Kursusudvalget Pt. ikke andre medlemmer end Peder Stjernholm
 Peder Stjernholm Tlf. 8619 5923 / 4096 5923
  stjernholm@privat.dk

Motorbådsud- Pt. ikke andre medlemmer end  Jørgen Carøe
valget Jørgen Carøe Tlf. 8628 3976 / 4041 4581
  caroe@post1.tele.dk

Turudvalget Eva Jensen Lars Uldall Jensen
 Tlf. 8627 6532 Tlf. 8672 5250 / 2025 0254
 henrik42@mail.tele.dk lu@recommended.dk

Skt. Hans  Lars  Skøtt Jensen Ole Bach
Udvalget Tlf. 8629 3005  Tlf. 8689 2712
  tove-ole@mail.dk
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Drømmer jeg eller er jeg vågen?  Vi 
kan lægge til i en havn, middeltem-
peratur 25C året rundt. God plads 
i havnen og hjertelig velkommen. 
Rumba rytmer lyder i takt med 
palmernes hvisken. Kan benytte et 
klubhus på størrelse med Lille Mar-
selisborg på Strandvejen. Her vil Mr. 
Jose Miguel Dias Eserich, Commo-
dore for Hemingway Internationale 
Yacht Club of Cuba, eller en af hans 
fem medarbejdere, tage imod når 
vi står ind i Havanas lystbådehavn. 
Klubben har det til fælles med 
Marselisborg, at den er privat ejet. 
Forskellen er at denne har 1500 med-
lemmer og at den er indhegnet med 
låste porte. Nogle af medarbejderne 
fra kontoret er vagter på havnens 
område. I lystbådehavnen ligger kun 
få men store både, og det er et fåtal 
af velhavende cubanere der er hjem-
mehørende her. Resten er udlæn-
dinge: mexicanere, amerikanere og 
eksilcubanere. Ulla og Bent Smed, 
der var på Cuba-ferie i februar, ville 
gerne se lystbådehavnen i Havana, 
men det var lukket land. Hvordan 
kan det så klares? Kærlighedens 
veje er uransagelige. En af Ulla og 
Bents sønner Rasmus, tog på ferietur 
til Cuba for år tilbage. Var det den 
smukke Ø eller den åbne og glade 
befolkning, der gjorde mest indtryk 
på Rasmus? Han kom tilbage til 
Danmark med ønsket om, at komme 

på øen igen. Det kom han og blev for 
et år siden gift med cubansk Zyhyle, 
der medbragte sin 6 årige søn Vilnis. 
Det hedder han, bekræftede Vilnis’ 
nye farmor og farfar med blanke 
øjne. Vilnis kan kun spansk, men vi 
kan kommunikere alligevel. Blot jeg 
vifter med armene, står han to mi-
nutter efter iført badebukser, fortæl-
ler Bent med et bredt smil. Rasmus 
er nu med familie bosat i Havana og 
har et job i et firma som også Bent 
har forbindelse til. Netop forbin-
delser er et mantra på Cuba. En af 
Rasmus’ cubanske venner kendte én 
højere oppe i hierarkiet. Da denne 
person kendte sejlklubbens Com-
modor, ja så var døren åben. Det 
blev til et dejligt besøg på havnen og 
i klubhuset. J.M. Diaz Eserich ville 
gerne have en venskabsaftale med 
Marselisborg Havn og -Sejlklub. A 
Twinng agreement, et aftalt koncept 
blev underskrevet og er nu konfir-
meret i Marselisborg. Jeg spurgte 
Ulla og Bent om de nu ville sejle 
med ”FRU SØRENSEN” deres Ba-
varia 34´ fra bro 6 til position 24´N. 
– 83´V. ca. Havana. Vi vil sikkert til 
Cuba igen, men det bliver nok pr. fly, 
fortalte de. De flotte landskaber og 
den åbne venlige befolkning i Cuba, 
det hele akkompagneret til cubaryt-
mer, er turen værd. Det er en god ide 
at leje en bil og køre rundt hvorhen 
man vil. Der er godkendte private 

Kurt kom forbi --- indlogeringsmuligheder a’la ”Bed 
and Breakfast”. Politi er der meget 
af, men dog lidt kriminalitet. Der er 
også et område lukket for cubanere, 
og med adgang over en landtange. 
Det er nærmest en turistghetto, med 
værelser fra en tusse og opefter med 
det hele. Til befolkningen er der fø-
devarer nok, kød og frugt er billigt. 
Cubanerne er veluddannede, mange 
er læger, lærere og akademikere. 
Den løn de får er en slags standard 
ligeløn for alle. Derfor er turistin-
dustrien blevet meget attraktiv for 

cubanerne, der her kan leve af at-
traktiv betaling med drikkepenge. 
Tiggere og gadesælgere er man ikke 
generet af i Havana. Skulle der kom-
me en sejler med cubansk stander i 
Marselisborg havn så, husk at vi har 
en venskabsaftale. Er du i tvivl så se 
standeren i klubhuset.  

ks@marselisborgsejlklub.dk 

Jose  Miguel Dias Eserich og Bent Smed
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