
Referat fra bestyrelsesmøde i ES den 27. august 2008 
 
Deltagere: Per, Christian, Ole F, Ole L, Kurt og Mogens 
Fraværende: Lone og Steen 
Referent: Mogens 
 
 

1. Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde. 
 

2. Status i udvalgene op på økonomi 
Ungdom: 
Der har været afholdt forældremøde med henblik på at få aktiveret specielt nye forældre. 
Dette har resulteret i, at der er blevet nedsat en række arbejdsgrupper også med nye 
forældre. 
Egå Sejlklubs ungdomsafdeling har været rigt repræsenteret ved internationale 
mesterskaber, således er Egå Sejlklub den med flest landsholdudtagelser i Jylland og blandt 
de 3 bedste i Danmark, bedste resultat er en 3. plads ved VM til Kristian Kirketerp  
I begyndelsen af august blev der traditionen tro afholdt lejr på Tunø og sædvanen tro var 
også årets lejr en succes. 
Der mangler p.t. en træner til B-optimisterne. 
Der blev i sidste weekend afholdt stævne for ungdomssejlere bl.a. med deltagelse af 8 29er, i 
alt deltog ca. 80 sejlere. 
Kapsejlads: 
Banerne kører videre i efterårssæsonen. 
Godt midsommersejlads/grill-arrangement med mange deltagere. 
Båkebaneafslutning m. gule ærter den 30/9. 
Sejlerskole: 
Der er på nuværende tidspunkt lidt færre henvendelser til teori undervisningen til vinter end 
på samme tidspunkt sidste år, men det forventes stadigt, at holdet fyldes op 
De nye motorer til skole bådene er desværre blevet stjålet, men der er købt nye, der er sikret 
på bedste vis. 
Alle både har været fyldt op i sæsonen og alle er forhåbentlig klar til prøve her i 
sensommeren. 
P. t. ca. 10 tilmeldte til næste sæson, maks. Deltager antal er 18. 
Husudvalg: 
Har haft besøg af levnedsmiddel kontrollen, enkelte mangler, rapport følger 
God stemning ved tirsdagssejladserne – men der mangler som altid folk. 
Turudvalg: 
Pinsetur – heldig med vejret, 100 i teltet ca. 60 på bustur en succes 
13/6 Grillaften med ca 50 deltagere 
23/8 Tur til Knebel – lånt klubhus medbragt mad blev nydt af ca. 40 deltagere. 
20-21/9 Løvfaldstur 
18/11 Andespil 
Økonomi: 
Nogle større investeringer i renovering af klubhus og indkøb af følgebåde har 
nødvendiggjort optagelse af lån på kr. 200.000,- i Danske Bank. Hele den finansielle 
struktur vil blive vurderet sammen med banken primo 2009, indtil da forventes en stram 
likviditet. 



 
3. Datoer for efterårets aktiviteter: 

Standerskifte lørdag den 25. oktober 2008 
Generalforsamling onsdag den 5. november 2008  
Julefrokost lørdag den 6. december 

 
 

4. YWSC ungdomsverdensmesterskaber 
Et meget stort og vellykket arrangement, der er blevet rost fra alle sider. 
Desværre var Egå Sejlklub ikke godt nok repræsenteret i forhold til antallet af medlemmer i 
klubben, formanden stillede derfor spørgsmålet er Egå Sejlklub interesseret i, at være med i 
flere af den slags arrangementer? For hvis ikke viljen er større, er det måske nu vi skal 
overveje vores status og engagement i Sailing Aarhus. Hvad enten vi er med eller ej ”kører 
toget” videre, idet der er mange kræfter i de andre bugtklubber, der gerne vil med på den 
bølge der er skabt af sommerens store succes. 
Det har efterfølgende vist sig, at der er medlemmer af klubben, der ikke mener at have 
modtaget information om stævnet, dette efterlader bestyrelsen med en opgave om sikring af 
bedre kommunikation til medlemmerne i fremtiden. 
Sammenfattende kan det udtrykkes med: Vi står med en stor udfordring med mange 
muligheder for sejlsporten på længere sigt – spørgsmålet er hvorledes vi vil gribe den an.   
 
 

5. ESAA (Elite Sports Akademi Århus) 
Formålet er at kombinere almindelig skolegang på 8. klasseniveau med elitesport. Sejlsport 
er en af 7 grene i det pilotprojekt, der foreløbig kører i 1 år. Fra Egå Sejlklub deltager 2 
elever i projektet. 
Bestyrelsen besluttede på sit møde at støtte dette initiativ, der er iværksat af bl.a. Århus 
kommune med kr. 8.000,- og herefter evaluere fremtidig deltagelse. 
 


