
 

 
 

 
Referat Bestyrelsesmøde

 
Tidspunkt: 26. oktober 2011 
 
Deltagere: Ole L, Claus, Flemming, Steen, Jonas, Peter 
 
Afbud:  
 
Referent: Flemming 
 
 

Omr.  Beslutninger/handlinger Ansvarlig 

Opfølgning fra 
sidste møde 

Vedr. Nyt nøglesystem foretager vi os ikke yderligere på nuvæ-
rende tidspunkt.  
BÅKEN bevares  i sin nuværende form og suppleres med elek-
troniske nyhedsbreve. Produktionstiden søges reduceret for at 
opnå større aktualitet. 
Permanent Dankort-terminal  findes for dyrt på nuværende tids-
punkt. 
Der udarbejdes inden foråret en sikkerhedsinstruks for sejlads i 
klubbens både – såvel i Sejlerskolens både og i Jolle-/ og Ung-
domsudvalgenes joller som i klubbens ledsagebåde. 

 
 
 
 
 
 
 
Jonas/Ole 

General-
forsamlingen 

Dagsorden for den forestående generalforsamling gennemgås og 
alle praktiske opgaver fordeles mellem bestyrelsens medlemmer. 

Alle 

Sailing Århus Status er, at der har været negative vibrationer omkring samar-
bejdet mellem Egå Sejlklub og Sailing Århus. Bestyrelsen finder 
det rigtigst, at Jonas med sin store indsigt i forholdene i og om-
kring Sailing Aarhus fortsat repræsenterer klubben, og han vil 
fortsat gøre det alene med bestyrelsen fulde opbakning.  
Bestyrelsen fortsætter sine overvejelser om hvorvidt klubben fort-
sat skal være medlem af Sailing Århus.  

 Claus 

jolleudvalg – sta-
tus 
 
 

(Stor)jolleudvalget har været samlet for første gang og har peget 
på Jonas som kandidat til formand, ved valget til generalforsam-
lingen 
Udvalget har ansøgt om og fået tildelt et Laser Europa Cup stæv-
ne. Stævnet afholdes den 28. – 30. September 2012. 

 

Info fra formand og 
fra udvalg 

Bestyrelsen henstiller til alle udvalg, at ordene ”bestyrelse” og 
”generalforsamling” alene benyttes om Egå Sejlklubs bestyrelse 
og generalforsamling og ikke anvendes i forbindelse med udval-
genes arbejde.  
DM for H-både samt Aarhus Big Boat 2012, er under forberedel-
se. 
Foredrag med Jens Dolmer afholdes den 07. Februar 2012. 

Peter 
 
 
 
Steen 

Evt.   



 

Punkter der ikke 
nåede at blive de-
batteret 

Ingen  

 
Næste møde onsdag den 02. november 2011 umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 


