
 
Formandens beretning på generalforsamling den 7. nov. 2012
 
Inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne 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 måde har bidraget med deres hjælp i den forgangne 
sæson. 
Jeg vil også gerne på vegne af alle udvalgsformændene viderebringe en stor tak 
til medlemmerne i deres udvalg og dem der har hjulpet her. Jeg har, umiddelbart 
før generalforsamlingen, modtaget de enkelte udvalgsformænds beretninger, så 
jeg kan fremføre højdepunkterne i en samlet beretning. I alle beretningerne, er der 
med fed skrift anført ”tak til alle hjælperne”. Det tolker jeg som et tegn på, at der 
har været mange aktiviteter med engagerede hjælpere, men også hvor vigtigt det 
er for arrangørerne, at der er nogen til at hjælpe med praktiske gøremål, stort som 
småt. Det er også et udtryk, for hvor vigtigt det er, for udvalgsformændene, at der 
er hjælp at hente, til de aktiviteter der igangsættes og at vi med fælles hjælp kan 
få udrettet en masse.
 
Med den frivillige hjælp, så er det blandt andet lykkes at gennemføre en bådmesse 
og flere store og succesrige stævner. Det har udover det sportslige og det sociale 
samlet set givet et rigtigt godt bidrag til i klubkassen. Et andet eksempel er vores 
terrasseprojekt i det tidlige forår, hvor ihærdige medlemmer arbejdede flere 
weekender i træk og i fællesskab har opnået et supert godt resultat, som vi også 
har haft meget gavn af i løbet af sommeren.
 
Husudvalg
Vores klubhusudvalg, er i bund og grund dem der sikrer at vi til stadighed har et 
velfungerende klubhus og bland andet kan sidde her i aften med fyldte maver og 
varme på radiatorerne. 
 
Vores klubhus bliver brugt til arrangementer som:
 
- Fastelavnsfest
- Stander skifte.
- Tirsdags kapsejladser
- Afholdelse af stævner for joller og kølbåde
- Teoriaftener for sejlerskolen
- Senior aftener, 
- Lørdags frokoster, 
- Bådudstillings 
- og meget mere.
 
Det er måske ikke altid, at man lægger mærke til hvad husudvalget udfører eller 
også tager man det for givet, men det er som bekendt ikke alting, der sker af sig 
selv, så jeg kan nævne et par eksempler her:
 
- Senest afvikling af VHF-kursus
- Nyt A-Nøglesystem idriftsat.
- Nyt energibesparende øl-køleskab.
- Renovering af industriovnen
- Opgradering af PC og printer i kontoret.
- Energioptimering med udskiftning af defekte termostater og til lavenergi pærer



- Installation af system så elvarme kan tændes/slukkes via telefonopkald
- Kodelås på fordør, programmerbar. 
- Maling af vinduer og andet vedligehold. 
 
Det er således mange praktiske opgaver der bliver udført af husudvalget. 
 
Imidlertid står vi, inden den kommende vinter, overfor en opgave der ikke kan 
betragtes som almindeligt vedligehold.
 
Nemlig Reparation af klubhuset
Vi har en situation, hvor bagvæggen buer faretruende ud af. Årsagen skyldes 
en fejl under byggeriet, hvor samlingen mellem tagkonstruktion og de bærende 
remme ikke er udført som konstruktionstegningerne beskriver. Den samme fejl gør 
sig også gældende i samlingen mellem de to tage.
Bestyrelsen har i løbet af sommeren haft 2 forskellige rådgivende ingeniørfirmaer 
ude at se på bygningen. Der er lavet opmålinger, studeret tegninger og lavet
beregninger.
 
Begge de rådgivende ingeniører, er nået frem til det samme løsningsforslag og 
har uafhængigt af hinanden på det kraftigste frarådet, at vi går endnu en vinter i 
møde, uden at foretage os noget:
 
Løsningen er:
 
- 4 stk. trækbånd på tværs af klubhus. Laves af rundjern med vantskrue.
- Understøtning under midten af den tværgående limtræsbjælke.
 
Der er indhentet tilbud fra håndværkere og Arbejdet forventes igangsat efter 
julefrokosten, så det er færdigt inden jul.
Pris ca. 60.000
Bestyrelsen har i princippet besluttet at igangsætte udbedringerne, men høre 
naturligvis gerne generalforsamlingens kommentarer, hvis der måtte være nogen.
 
Kapsejladsudvalg
Startede ”før-sæsonen” med en velbesøgt regelaften med Jens Villumsen, 
der gennemgik de mest anvendte kapsejladsregler, og svarede på 
spørgsmål fra deltagernes egne situationer på banerne.
 
Der har været mange både på banerne - stort set som sidste år - og det er 
rigtig dejligt at se.

■ Båkebanen 35 deltagere
■ Easy Sejlads 12    -
■ Singlehand 17    -
■ Pointsejladserne 11 fra Egå

 
Så har der været afholdt en vellykket midsommersejlads med grill osv. 
 
I april afviklede kapsejladsudvalget igen i år storbådsstævnet ’Aarhus Big 
Boat Race’. Det var en stor succes med 21 deltagere, og god mediedækning 
og live streaming. – sejladsen var en del af en serie af sejladser 



kaldet ’Danish Big Boat Series’. Kapsejladsudvalget fortsætter med dette 
stævne også i 2013.
 
I juli blev der afviklet DM for H-både, med 30 deltagere. Også et stævne, 
der blev afviklet til deltagernes store tilfredshed – og om i det fine 
sommervejr glædede sig over brugen af den nye terrasse.
 
Traditionen tro blev Hovedsejladsen afviklet i september. Der var 27 både 
med, på en udfordrende bane, men ikke mindre end 21 mærkerundinger.
 
 
Ungdomsudvalg (optimistafdeling) 
Jollehuset har i løbet af det sidste års tid gennemgået en stor renovering 
og forandring. I forbindelse med at der er lavet gennemgang mellem de to 
lofter, er sejlloftet blevet isoleret og der er lavet nyt undervisningslokale. 
I foråret afholdte man den 9. påskelejr med 50-60 sejlere. 
De nye Optimist C-sejlere var til kæntringsøvelse i svømmehallen og på 
hyttetur ved Skanderborg sø.
 
Der har været deltaget i stævner i Danmark og udlandet.
NM i Estland og EM i Italien og 5 sejlere har været på sommerlandsholdet: 
Der har været arrangeret sommerferiesejlads for skolebørn, der ikke har 
prøve at sejle før.
Tunølejr sammen med de øvrige sejlklubber.
I sensommeren blev der afholdt ranglistestævne med 130 Optimistsejlere.

Som nogen måske også har hørt, har der, her i efteråret, været lidt uro 
i optimistafdelingen, som desværre har betydet, at udvalget har valgt at 
trække sig og melde sig ud af klubben.
 
Sejlerskolen. 
Det er ikke fordi der er den store forskel fra sidste år, vinter sæsonen forløb som 
den plejer med en 10 - 12 stykker til teori undervisning og alle der tog prøven 
bestod.
Begge både blev fyldt til sejlsæsonen og alle der tog den praktiske prøve bestod. 
Sejlsæsonen forløb uden uheld, men det kneb lidt med fremmødet da bådens 
skulle rigges af.
Det er dejligt at se, at der er tidligere elever fra sejlerskolen, som nu enten har 
købt egen båd eller sejler med som gast.
Som sidste år er det Jørgen Lysdal der køre den kommende vinterundervisning. 
Der er ikke planlagt de store forbedringer på bådene udover alm. vedligeholdelse.
 
Jolleudvalg
Jolleudvalget genopstod formelt på sidste års generalforsamling med valget af en 
udvalgsformand.
Udvalget der, har til formål, at tilgodese og sikrer storjolleaktivitet i Egå Sejlklub, 
for unge i alderen mellem 14 og 23 år, har haft et aktivt år i 2012. 



Tilgangen af sejlere har været stødt stigende i løbet af sæsonen, efterhånden som 
Bugtens unge sejlere har fået øjnene op for, at også Egå Sejlklub har et tilbud til 
unge jollesejlere. 
Udvalgets 1. aktivitet var et mindre træningsstævne for Zoom8 og Laser joller i 
november 2011. Det var et rigtigt hyggeligt stævne, som blev bakket op af danske 
OL sejlere og Landstræneren Per Baagø, som valgte at deltage.

Den gode stemning og samarbejdet omkring stævnet gjorte, at Udvalget fik blod 
på tanden og bød på et Laser Europa cup stævne. En ordentlig mundfuld for et lille 
udvalg, men et stævne som gik ud over alt forventning og med efterfølgende ros 
for både det sociale som det sportslige, med jury og baneledelse. Stævnet havde 
73 deltager fra 7 lande. 
Sæsonen startede ud, mindre stærk på trænersiden, men har nu efter ihærdig 
indsats tiltrukket Alberte Lindholm, der har kørt flere OL kampagner, som træner. 
Vintertræning for 2012/13, med Alberte som træner er planlagt og i fund gang og 
udbydes til sejlere fra hele landet. 
 
I 2013 har udvalget som mål, at tiltrække flere sejlere også i et lidt bredere 
perspektiv, som et tilbud til de lidt ældre legeglade unge/voksne. Her tænkes 
blandt andet på forældre til optimister, studerende eller kølbådssejleren, der 
uforpligtende kan sejle storjolle en aften/lørdag. 
 
 
Tur- og motorbådsudvalg
Årets første arrangement var Fastelavn
En tilbagevendende begivenhed, hvor det er godt med et stort klubhus, når 
det øsregner udenfor. Der var ca. 40 mødt op, hvoraf de 16 var børn, klædt 
ud som Harry Potter, Pippi Langstrømpe, prinsesse, kriger, Dalmatinerhund, 
og andre fine figurer. En god tradition med fastelavnsboller og saft.
 
Aften-arrangementer

● Debataften om eskadresejlads. Ikke så mange fremmødte, og en 
konstatering af, at de fleste selv fandt ”sejladsmakkere”.

● Foredrag med Preben Heide om en spændende sejlads gennem 
Lillebælt, Kielerkanalen, Ejderen og Vesterhavet til Thyborøn. 

● Grejmarked hvor mange sælgere mødte op med mange spændende 
ting, men desværre kneb det lidt med køberne, så omsætningen slog 
vist ikke nogen rekorder.  

 
Pinseturen til Mårup
Vejret var usædvanlig flot, let skyet og med temperaturer på 20-25°. Der 
var 48 tilmeldt, i 23 både, og alle mødte op til skippermødet lørdag kl. 
15.00. Inden da var teltet stillet op ved fælles hjælp og om aftenen var der 
middag med grillbøffer, pølser, buffet og nye Samsøkartofler. Efterfølgende 
musik og dans. 
Søndag tog mange på tur til Nordby, Issehoved og Langøre, enkelte cyklede 
næsten hele Samsø rundt. Om aftenen, var teltet ramme om fællesspisning 
med grill. En særdeles vellykket tur med masser af hyggeligt samvær
 



Løvfaldsturen - i år med 8 både og 5 biler
Med en vejrudsigt som meldte om kuling og regn om fredagen, var det 
ikke ligefremt udflugtsvejr. Flere havde dog ringet i forvejen og sagt, at de 
ville køre til Nappedam, for at vedligeholde traditionen. Lørdag morgen var 
vinden heldigvis aftaget til 8-10 m/s og det lykkedes et par både at komme 
af sted i den vestlige vind. 
Med 8 både og 5 biler, blev det til 30 deltagere, der fik gang i grillen og 
havde en utroligt hyggelig aften. 
Morgenmaden var planlagt til kl. 9.00 og om det skyldes vejret eller aftenen 
før vides ikke, men det var vist først da rygterne bredte sig om, at Ole var 
dukket op med morgenbrød fra Århus, at der begyndte der at komme lidt 
liv i klubhuset. Søndag blæste det stadig, nogen skulle hjem og andre blev 
i Nappedam til en travetur i skoven. Alt i alt en fin weekend og en rigtig 
hyggelig tradition. 
 
Det var beretningen fra vores udvalg, men..
 
Værksted
Vores værksted har været flittigt brugt i løbet af sæsonen og der er kommet flere 
stumper på hylderne, som man kan gøre brug af, hvis det lige er sådan en dims 
man står og mangler. På samme måde kan man aflevere det som man ikke selv 
har brug for, så kan det være at der er andre der får glæde af det. Værkstedet er 
veludstyret med værktøj i fin orden og jeg vil gerne side tak til Erik Bålkilde som 
uofficielt tager sig af at tilse værkstedet.
 
 
BÅKEN og hjemmeside
Jeg vil selvfølgelig igen i år rette en særlig tak til Niels Greve, som formår at holde 
et meget fint klubblad kørende. 
 
Og samtidig en tak til Tage Danielsen for hans arbejde med at holde vores 
hjemmeside opdateret.
 
 
Tak til bestyrelsen
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen. I har igen gjort et supert godt 
stykke arbejde. Det har til tider været noget slidsomt og vi har, især, haft 
meget ”administrativt” arbejde at se til. Der har været mange beslutninger som 
skulle træffes og det har givet nogle lange møder, men jeg synes nu også, at vi for 
det meste har hygget os. Tak skal I alle have.
 
 
Claus Dalbøge


