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Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags 
og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller anden måde har hjulpet med at 
få afviklet de forskellige arrangementer eller på anden vis har bidraget med at drive 
denne fantastiske klub.  
Vi har i år haft flere rigtig store arrangementer, der har krævet mange hjælpere. Det 
har til tider været svært og hårdt slid for arrangørerne at finde de hjælpere der har 
været behov for. Jeg var selv én af dem der var ved at være lidt frustreret over 
manglen på hjælp til bådmessen. Men så alligevel, så endte det jo med at vi blev folk 
nok og det sjove var, at dem der havde meldt sig, de blev helt vildt engageret og var 
nærmest ikke til at rive ud af deres poster igen. Og jeg hører ikke andet end at alle 
har det sjovt med at være en del af et team, hvad enten det er afholdelse af 
kapsejlads eller bådmesse. Så tak for en fin indsats til alle.  
 
 
Som I måske kan huske, så indledte vi sæsonen med et kampagnetilbud om 
medlemskab for seniorer. Det havde en pæn positiv effekt, der sammen med b.la 
tilgangen fra sejlerskolen og gastemedlemskab betød en tilgang på ca. 40 nye 
medlemme. Tilbuddet om ægtefælle/samlever medlemskab for kun 100,- havde ikke 
den store effekt. Men alt i alt betyder det et antallet af medlemmer pr. 1. nov. er 488, 
hvilket er en pæn stigning i forhold til året før.    
Uden at jeg vil komme alt for meget ind på økonomien, så kan man i hvert tilfælde 
sige, at hvis man kigger referaterne igennem fra de bestyrelsesmøder der har været 
holdt hen over året, så bærer de alle præg af, at vi har haft fokus på, hvordan vi på 
det ene eller andet område har kunne optimere klubbens økonomi ved besparelser på 
administrative omkostninger som forsikringer, forsendelser, renter og udkik efter 
sponsorer. Jeg vil også sige, at vi ikke har ønsket at skære ned eller spare på de 
sociale aktiviteter og afholdte arrangementer – tvært imod. Men vi har krævet et 
budget og brug af klubbens aktiver og midler med omtanke. Det har især været 
muligt fordi de forskellige konti og økonomiske nøgletal er blevet meget mere 
gennemskuelige, så det nu er muligt, løbende, at følge indtægter og udgifter. 
Flemmings fortjeneste. 
 
 
De mange kapsejladser og bådmessen, der er afviklet ved hjælp af de mange 
hjælpere jeg omtalte før har også ”spyttet” godt i klubkassen. Så alt i alt synes jeg 
det er et fornuftigt regnskab som Flemming skal præsenterer for jer senere. 
 
Bådmessen 
Nu har jeg nævnt bådmessen flere gange – hvordan gik det så lige med den? 
Jeg tør godt sige – det var en kæmpe succes. 

• Egå sejlklub fik så mange positive tilbagemeldinger fra de besøgende og især 
udstillerne, om at alle bare var utroligt søde, hjælpsomme og gjorde en flot 
indsats med de praktiske forhold. 

 
• Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst 

måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. 
 

• Festen for udstillerne taler næsten for sig selv, da de sidste først gik hjem kl. 4 
om morgenen 

 



• Selv parkeringen, som blev en større udfordring, med 10.000 besøgende på 3 
dage, fik ros. 

 
• Kom og sejl arrangementet var der ikke voldsom stor tilslutning til, men den 

der var ude havde hygget sig og kom ind med et stort smil. 
 

• Matchrace sejladserne var med til at skabe aktivitet og noget at se på. 
 

Men vigtigst af alt, så var der 3 primære formål med bådmessen, for Egå sejlklub. Og 
der var 
 

1. At gøre opmærksom på vores klub og vise den frem – og det blev den til fulde 
 

2. At skabe nogle sociale rammer om en fælles aktivitet mellem klubbens 
medlemmer. Og det var i vært tilfælde helt tydeligt, at det blev der 
 

3. At tjene nogle penge til klubkassen, til gavn for klubbens medlemmer. Og et 
overskud på 50.000 det kan vi godt være tilfredse med. 

 
Vi er selvfølgelig også blevet en stor erfaring rigere og vi har afholdt møde med Egå 
marina og Floor Marine, hvor vi har tilkendegivet at Egå Sejlklub meget gerne 
deltager i en bådmesse igen, hvis det bliver aktuelt i 2012 eller 2013. 
 
 
(Slide 3) 
Sejlerskolen.  
Ja den er stadig en succes og ”lever sit eget stille liv” så den næsten er blevet en 
selvfølge. Men vi må ikke glemme, at sejlskolen er et af de vigtigste elementer til at 
tilføre klubben nye senior medlemmer. Der er nogle ihærdige instruktører der sørger 
for undervisning og klargøring af både mm. Stor tak til jer. 
 
Sejlsæsonen er gået som planlagt med sejladserne og med 18 tilmeldte kursister, 
hvilket er det antal vi har plads til. Sæsonen er heldigvis gået uden uheld i år og alle 
der gik op til den praktiske prøve bestod. 
Skole bådene har været ”udlånt” nogle få gange, men det kunne godt være mere.  
Jolleafdelingen har også haft lånt dem som dommerbåd. 
Som det ser ud nu, så kan vi godt bruge et par ekstra instruktører til næste sæson. 
Bådene er nu af rigget og sat på land, og venter på at det bliver sommer igen. 
Vinter undervisningen er startet den 31. oktober med 14 tilmeldte, i år er det Jørgen 
Lysdal, der underviser. 
 
 

 
 
 
(Slide 4) 
Tur- og motorbådsudvalg 
Ja, hvad er det nu lige det er for noget. Jeg er faktisk ked af at der ikke har været 
noget rigtigt udvalg de sidste par år. Jeg er godt klar over at det kan være lidt 
voldsomt, hvis man som udvalgsformand tror at man skal tage sig af alle ture og 
arrangementer. Men hvis man bare havde én person som dem der havde lyst til at 



arrangere pinsetur eller løvfaldstur eller et vinterarrangement, kunne henvende sig til 
som ”ankerperson”, så behøver formanden ikke selv stå for arrangementet. 
 
Nå. Men heldigvis, så ville Mogens Terp ikke risikerer at pinseturen og for den sags 
skyld løvfaldsturen ikke blev til noget. Så Mogens tog initiativet til at der også i år blev 
arrangeret en super god pinsetur med fest og musik lørdag aften og en ligeså god 
løvfaldstur. Mogens – tak for det. 
 
Husudvalg 
Ja, det er desværre lige så lidt besat som tur-og motorbådsudvalget.  
Jeg synes, det er et vigtige udvalg, som er med til at skabe rammerne for vores 
klubliv, ved at arrangerer fester og andre arrangementer for klubbens medlemmer, og 
hvor det måske ikke nødvendigvis har noget med sejlsport at gøre. 
Jeg må også sige at det er noget besværligt, at vi ikke har et udvalg. For eksempel 
som til standerstrygningen i lørdags, hvor vi selvfølgelig gerne vil have en forfriskning 
når vinterstanderen er hejst. Det er ikke det store arbejde, men jeg må sige, ”det er 
altså ikke noget, der bare daler ned af himmelen af sig selv”. 
 
Julefrokosten 2010 tog Gyda og Kirstine sig af at arrangere. Gyda har været rigtig 
flink til at hjælpe i køkkenet, når der har været behov for det og Kirstine flyttede 
desværre til Spanien. Til julefrokosten, der var det jo heldigvis sådan, at dem der 
spiste den største portion ris a la mande, vandt retten til at arrangere julefrokosten i 
år, så det er Kim og Poul godt i gang med at planlægge. 
 
Vicevært 
Jeg vil gerne sige tak til klubbens visevært. Han sørger for praktiske gøremål til den 
daglige drift af klubhuset + alt muligt andet forefaldet arbejde. Tak til Erik Bålkilde  
 
Nøgler til klubhus 
Det har løbende været drøftet om vi skulle have et nyt nøglesystem til klubhuset. Det 
har af flere omgange være undersøgt nærmere og det er besluttet at vi IKKE ændrer 
på nøglesystemet. 



 
(Slide 5) 
Kapsejladsudvalg 
Kapsejladssæsonen er gået godt i 2011 – dog med et par lokale aflysninger pga. for lidt 
eller for meget vind. 
 
I marts afholdte vi et ’Kapsejladsens dag’ arrangement, der gav deltagerne en sjov og 
udbytterig dag om afviklingen af kapsejladser – inkl. et par kapsejladser på gulvet i 
klubben. Denne viden blev senere anvendt i praksis ifm. nogle af stævnerne. 
 
Vi startede ”før-sæsonen” med en velbesøgt aften med vores baneleder Martin, der 
fortalte lidt om kapsejladssignaler, efterfulgt af sejlmager Lars Bo, der fortalte om sejltyper, 
dug-materialer, sejltrim mm. 
 
Der har været mange både på banerne - stort set som sidste år - og det er rigtig dejligt at 
se. 
 Båkebanen  38 deltagere 
 Easy Sejlads  14    - 
 Singlehand  19    - 
 Pointsejladserne   62    -      heraf 10 fra Egå 
 Hovedkapsejladsen  23    - 

 
Afviklingen af sejladserne kørte fint, og mange har ytret tilfredshed med dette. 
På Pointsejladerne er der fortsat stor glæde med de to starter - og med storbåds-løb på 
op/ned-banen. 
 
Vellykket midsommerarrangement med grill og fadøl. Vi måtte dog sande at den grill 
der blev indkøbt til formålet, nok var lige billig nok. Den kunne i hvert tilfælde ikke 
klare den mængde kul som John havde lagt på. Men spareribsene og pølserne blev 
super gode. 
Vi har efterfølgende indkøb en prof gasgrill, som bestod prøven til bådmessen. 
 
Vi havde i år lagt ud med et nyt storbådsstævne: Aarhus Big Boat Race, der blev afviklet 
fra ES med stor succes i august – og med et pænt overskud til klubben. Der var god 
medieomtale, og TV2ø havde to forskellige indslag om stævnet. 
Deltagerne inklusive de to broskrabere melder positivt om forventet deltagelse igen i 2012. 
 
Vi stod i september også for afviklingen af en bane i forbindelse med Festuge-Cup’en i 
samarbejde med Århus Sejlklub og Bugten. Alt blev afviklet til deltagernes store 
tilfredshed.  
 
Stor tak til hjælperne ifm. disse stævner – og til alle der i øvrigt har bidraget med hjælp til 
bøjer, køkken- og dommertjanse, indtastning og andet. 
 
Pigesejlads. 
Har været afviklet hver onsdag med nogle få, men meget ihærdige både fra Egå.  
 
 
 
 
 



Senior-gruppen 
Jeg synes også, at jeg vil nævne, at sejlklubben har et ”uofficielt-udvalg”, kaldet 
seniorgruppen. 
Det er faktisk et meget aktivt udvalg, med fællessejlads, vinteraftenmøder og 
julefrokost mm. 
Seniorgruppen er også altid meget hjælpsomme når der skal laves praktiske gøremål i 
klubben. 
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BÅKEN og hjemmeside 
Jeg vil igen i år rette en særlig tak til Niels Greve, som formår at holde et meget fint 
klubblad kørende.  
Der har været en del debat og drøftelse om, hvorvidt båken skulle fortsætte i 
papirform eller overgå til elektroniskudgave. Men der er sket det, at produktionsprisen 
på et blad i farver er faldet, så den stort set er den samme som for et blad i sort-hvid. 
Både fra klubbens læsere og fra vores annoncører er der kommet positive 
tilbagemeldinger, så så længe vi har en redaktør, er det besluttet at fortsætte båken i 
sin nuværende form. 
 
Jeg vil også gerne takke Tage Danielsen for hans arbejde med at holde vores 
hjemmeside opdateret. Og som jeg sagde til standerstrygningen, så tilmeld jer 
nyhedsmailen, så bliver man orienteret om aktiviteterne i klubben. 
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Ungdomsudvalg (optimistafdeling) og jolleudvalg  
Som tidligere nævnt, så flyttede Kristine Stubdrup til Spanien, i starten af sæsonen, 
hvilket har betydet at Jonas har taget sig af den daglige ledelse, da vi reelt ikke har 
haft en formand i jolleudvalget. 
Det har på mange områder være en forrygende sæson i optimist og jolleafdelingen. 
Efter mange års snak og store planer om tilbygning, blev der i foråret lavet er 
vedligeholdelsesplan for jollehuset, hvilket blandt andet har resulteret i, at der endelig 
blev lavet noget ved vores jollehus.  
Der er lagt nyt gulv på sejlloftet, lavet en skillevæg, malet og udskiftet VVS 
installationer.  
Marinaen fik asfalteret materielgården ved Jolle huset, hvilket også er en stor 
fornøjelse i hverdagen.  
Vi har købt en ny ordentlig følgebåd samt 2 laserjoller. Den gamle RIB er sat til salg 
I sommerferien blev der gennemført et prøv at sejl-arrangement, hvor børn som ikke 
før har prøvet at sejle, i en uge kunne prøve kræfter med rorpind og skøde. 
Som vi kunne se tidligere på aftenen, har de sportslige resultater også været helt i 
top. 
 
 
Tak til bestyrelsen 
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen. I har igen gjort et godt stykke arbejde. Vi har 
haft nogle gode, til tider noget lange, men frem for alt hyggelige bestyrelsesmøder. 
Jeg synes også at vi har haft nogle konstruktive møder, hvor vi får truffet mange gode 
beslutninger. 
 
Claus Dalbøge 


