
Referat af Egå Sejlklubs generalforsam-
ling 06. november 2013 

Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen 

(Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian Guldberg Rost (Laser Radial/Standard, UDM guld i Laser Radial, DM 

bronze i Laser Standard) samt Martin Aamann Jessen (Laser Radial, JNoM guld) for deres flotte præstationer i 

2013.  

1. Valg af dirigent 

Per Selmose blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt til dirigent. Per konstaterede at general-

forsamlingen var lovlig varslet, hvorfor vi kunne fortsætte til næste punkt. Bente Ottosen er referent.  

2. Bestyrelsens beretning for det foregående år 
Formand Claus Dalbøge afgav en samlet beretning fra bestyrelsen samt fra udvalgene.  

Under beretningen fra Sejlerskolen blev formanden sekunderet af udvalgsformand Ole Lundskov mens 

udvalgsformand Pernille Bülow Bech supplerede beretningen fra Jolleudvalget (Storjoller). 

 

Bestyrelsens beretning v/formand Claus Dalbøge: 

Inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne have lov til at følge op på min korte tale ved standerskif-

tet og endnu engang 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 tror, at de fleste af os kan blive enige om, at det har været en fantastisk sejlsæson. Rent vejrmæssigt 

kom vi lidt sent i gang, men da vi først kom på den anden side af Sankthans, slog sommeren igennem, 

og den har jo stort set fortsat hele sæsonen.  

Sæsonen 2013 har jo stået i 40 års jubilæets tegn. Jeg fik et venligt vink efter sidste generalforsamling 

om, at klubben fyldte 40 år, og bestyrelsen var hurtigt enige om, at det da skulle fejres. Der var rigtig 

mange ting, der skulle planlægges og forberedes, og det blev samtidig besluttet at købe et telt, i stedet 

for den sædvanlige leje, da det indkøbte telt så samtidig kunne bruges til Aarhus Big Boat Race weeken-

den før. Jeg synes det var alle anstrengelserne værd. Vi havde en rigtig god jubilæumsdag, med mange 

gode aktiviteter og underholdning i løbet af dagen, og en fantastisk fest, hvor der blev danset til den lyse 

morgen. 

Jeg vil her i bestyrelsens beretning, selvfølgelig, komme ind på hvad der er sket i de forskellige udvalg, 

men jeg vil også summerer lidt op på, hvad der i øvrigt er sket af andre praktiske og administrative 

gøremål siden sidste generalforsamling.  

 

Spoler vi tiden knap et år tilbage, så var noget af det første der skete efter generalforsamlingen i 2012: 

 

Reparation af klubhuset  

Jeg ved, at der var mange, der var lidt bekymrede for, hvordan det ville komme til at se ud med nye 

afstivninger, og især hvordan det ville være med en støtte midt i lokalet. Her efterfølgende tror jeg ikke, 

der er så mange, der tænker over det mere. Det er blevet en del af rummet og støtten lærer vi at leve 

med. Alt i alt synes jeg vi har fået en fin løsning, og det er rart at vide, at klubhusets konstruktion nu 

sikret tilstrækkeligt mod sne og vindlast. 

 

Medlemskab for ægtefæller og samlevere 

På sidste generalforsamling blev det besluttet at indføre et medlemskab for ægtefæller og samlevere for 

kun 150,- kr. for på den måde at imødekomme et ønske om at de ”der alligevel” kom i klubben kunne 



blive medlem til en overkommelig pris, og så vi på den måde kunne få lidt flere medlemmer. Status er, 

at der var ca. 30 ægtefæller, der var medlem i sidste regnskabsår, mod 55 i år. Altså ca. 25 flere ægte-

fælle medlemskaber, hvilket jo er positivt. Men pga. den lave kontingentsats, har det også betydet et 

lille kontingenttab på ca. 3.000,- kr.  

 

Leverandør af øl/vand 

Som måske nogen har bemærket, så har vi skiftet leverandør af øl og vand. Årsagen er, at aftalen med 

Royal Unibrew udløb ved årsskiftet og det var derfor tid til at vurderer alternative muligheder. Valget 

faldt, efter en længere undersøgelse, på Harboe. Den primære årsag til valget af den nye leverandør er, 

at Harboe er væsentlig mere gavmild i forbindelse med sponsorater til vores stævner, og at vi har fået 

bedre vilkår mht. priser og levering, end vi havde hos den tidligere leverandør. 

 

Sailing Aarhus 

Så har der også været en del snak om Sailing Aarhus. Status er, at vi på Sailing Aarhus’ generalforsam-

ling, der blev afholdt i februar, har oplyst Sailing Aarhus, at Egå Sejlklub ønsker at melde sig ud af Sailing 

Aarhus til årsskiftet 2013/14. Det er en beslutning, der har været under overvejelse i lang tid og som går 

flere år tilbage. Der er mange årsager til at vi i bestyrelsen, har truffet beslutningen. Af de væsentligste 

kan jeg nævne: 

At vi i bestyrelsen syntes, at vi brugte alt for meget tid og ressourcer, både på vores egne bestyrelses-

møder, men også på møder med Sailing Aarhus. Der er brugt rigtig megen tid på ting som burde være 

unødvendige – diskussioner om kraftcenter, økonomi, køb af gummibåd, fordelingsnøgler til stævner, 

penge som Sailing Aarhus skylder Egå Sejlklub, stævner som Egå Sejlklub arbejder for, men som ender i 

andre klubber, stævner hvor Egå Sejlklub har været arrangør, men hvor vi synes at Sailing Aarhus har 

”tager æren”. Bestyrelsen vil meget hellere bruge kræfterne internt til gavn for Egå Sejlklubs medlem-

mer. Vi har ikke oplevet at Egå Sejlklub har fået inspiration eller væsentlig hjælp fra Sailing Aarhus og vi 

ser umiddelbart ikke at Sailing Aarhus gavner medlemmerne i Egå Sejlklub, eller at Sailing Aarhus skaber 

værdi for medlemmerne i Egå Sejlklub. 

Vi har flere gange oplevet, at det er Århus Sejlklub, der er i fokus og omdrejningspunktet for Sailing 

Aarhus og vi fornemmer ikke, at der har været en særlig positiv holdning til Egå Sejlklub fra Sailing Aar-

hus´ side. Der ligger også det i beslutningen, at der arbejdes på at etablerer et nyt sejlsportscenter i 

Århus, og det mener vi ikke gavner Egå Sejlklub, og vi har slet ikke kunnet se Egå Sejlklub som en del af 

de missioner og visioner, der er fremlagt. 

Vi er som nævnt medlem af Sailing Aarhus til udgangen af året og vi har også været repræsenteret ved 

en del af de møder der har været afholdt siden vi meddelte Sailing Aarhus vores beslutning   

 

Bank skifte 

Så vil jeg gerne lige orienterer om at vi har skiftet bank, nemlig til Sparkassen Kronjylland, af den næv-

neværdige årsag, at den har en afdeling med mulighed for kontante ind- og udbetalinger, der ligger tæt 

på Marinaen. 

 

Hjemmeside/Båken 

Som man kan se af referaterne fra bestyrelsesmøderne, så har der været en del drøftelser om klubbens 

hjemmeside. Eller jeg skal måske sige hjemmesider. Det er nemlig sådan, at sejlklubben i princippet har 

to forskellige hjemmesider, med hvert sit layout – én for ungdomsafdelingen og én for ”hovedklubben”. 

Det vil vi gerne have lagt sammen, så vi også på hjemmesiden fremstår som én sejlklub. Når man så er 

ved at lave ny hjemmeside eller lægge de to sider sammen, er der jo andre ting, der skal tages med i 

overvejelserne. Fx Båkens fremtid, mulighed for annoncering, mulighed for tilmelding til vores arrange-



menter, layout og meget andet. Og ikke mindst hvad det koster at få lavet ny hjemmeside. Båkens frem-

tid har været et omdiskuteret emne, hvor der er mange faktorer i spil, som økonomi, annoncører, ny-

hedsværdi, papir eller elektronisk udgave. Jeg vil ikke komme meget mere ind på det her, da jeg ved, at 

det er et punkt der skal behandles under indkomne forslag. Status for vores hjemmeside er, at det ser ud 

til, at vi har fået lavet en aftale med nogle Multimedie-studerende, der kan påtage sig opgaven som en 

form for studieopgave. 

   

Kassererposten 

Så vil jeg også gerne sige, at vi har haft nogle overvejelser og drøftelser vedr. kassererposten. Der skal 

ikke herske nogen tvivl om, at det er meget vigtigt, at der er godt styr på opgaverne, der hører under 

denne post, således at der altid er overblik over de økonomiske nøgletal, medlemsregistrering, kontin-

gentopkrævning mv. Man må sige, at det er der til fulde styr på i dag, hvilket ene og alene skyldes en 

fantastisk indsats fra Flemmings side. Men vi må også erkende, at der er en væsentlig arbejdsbyrde 

forbundet med kassererposten, i form af bogføring og andet ”dagligt” arbejde. Vi har derfor, i bestyrel-

sen, truffet den beslutning, at vi i princippet opdeler kassererposten i 2 funktioner. Således at der er en 

kasserer, som har det overordnede ansvar, og som er en del af bestyrelsen iht. vedtægterne, og således 

at der er en regnskabsassistent tilknyttet kassererposten, som kan bidrage med bogføring o. lign. Da 

opgaven som regnskabsassistent har karakter af fast ugentligt arbejde, ser vi os nødsaget til at få dette 

udført mod betaling. Med det aktivitetsniveau vi har haft de sidste par år, drejer det sig om et arbejd-

somfang på ca. 3-4 timer om ugen i gennemsnit. Hvilket altså giver et forventet honorar i størrelsesor-

denen på ca. kr. 25-30.000 pr. år. 

 

Det var lidt om hvad der er foregået på de områder, der ikke decideret har med et udvalg at gøre. Så lad 

os se lidt på hvad der er sket i udvalgene. 

  

Husudvalg 

Husudvalget er heldigvis blevet lidt større, så det nu, ud over formanden, består af Grete & Erik Nielsen 

og Susan Pedersen, men jeg er sikker på at der er plads til endnu flere i det hyggelige udvalg. 

Traditionen tro er der afholdt en "lille" julefrokost med mad bestilt ude fra og lidt lavet lokalt. Det var en 

succes bland de 80 tilmeldte. 

Lørdags frokoster er drevet af deltagerne på skift, nu da "den gamle kasserer" meldte fra. Men der skal 

lyde en stor tak til Ole Nielsen for den store indsat han har ydet gennem årene. 

Til tirsdagskapsejladserne har de forskellige besætninger under kyndig vejledning fra Anne Grete, Susan 

og Erik Bålkilde fået mad og drikkelse på bordet til tiden. 

Aarhus Big Boat Race, 40 års Jubilæum og hovedkapsejlads har også trukket på udvalget, og fra udval-

gets side der skal lyde en kæmpe stor tak til Jørgen Lysdal, som utrætteligt har klaret især morgenmåltid 

til de afholdte stævner. 

Det skal også nævnes, at det jo er klubhusudvalget, der har stået for forplejning til standerskift og her 

før generalforsamlingen. 

På klubhusudvalgets liste står også opsætning af projektor og ny luft til varmepumpe, så vi kan spare på 

el-regningen. 

På Ole´s vegne skal jeg viderebringe en stor tak til udvalg og de øvrige der har hjulpet. 

 

Kapsejladsudvalg 

Sæsonen startede med et velbesøgt Trim-arrangement, hvor William Friis-Møller fra Elvstrøm Sails for-

talte om teoretiske overvejelser og praktiske erfaringer, når rig og sejl skal fintrimmes. Det var et arran-

gement der blev holdt i samarbejde med turudvalget, da det nemlig ikke kun var for kapsejlere men i 



højgrad også for tursejlere. Og jeg tror at alle, uanset niveau, fik inspiration til forbedringer, til den kom-

mende sæson. 

Den 16. april var der regelaften med gennemgang de nye og mest anvendte kapsejladsregler. 

25. maj var der Trim-dag på vandet, hvor 5 instruktører fra Elvstrøm Sails var rundt på bådene for hjælpe 

med at finde det optimale trim. 

Den 7-9. juni blev der afholdt Aarhus Big Boat Race. Endnu en gang et succesfyldt stævne med megen 

ros til Egå Sejlklub, fra deltageren der kom fra såvel Norge, Tyskland og Danmark. 

 

Weekenden efter blev der afholdt en kort jubilæumssejlads. Det var ikke en kapsejlads, men en sejlads 

til markering af sejlklubbens 40 års jubilæum, hvor der både deltog motorbåde, windsurfer og sejbåde, 

og man må sige med meget blandet besætninger lige fra de erfarne kapsejlere til forældre med sovende 

børn i forkøjen. 

Hele sæsonen igennem har der som sædvanligt været afholdt Båkebanesejladser, Easy Sejlads, Single-

hand og pointsejladser. 

Sæsonen blev afsluttet med hovedsejladsen den 22. september.  

 

Tur- og motorbådsudvalg 

Viseaften: En iskold januar aften, havde omkring 30 medlemmer mod på at prøve kræfter med deres 

måske lidt rustne stemmer, og for at det ikke skulle gå helt galt, var Jørn og Lissie inviteret til at synge 

for. Der blev sunget fællessang, spillet på harmonika og guitar og nydt lidt ost og rødvin. Efter sigende 

var alle enige om, at det var en aften der godt kunne gentages ved en senere lejlighed. Faktisk så afholdt 

bestyrelsen møde samme aften inde på kontoret, så vi nød også godt af den gode stemning og kunne jo 

tydeligt høre at der blev sunget lystigt på den anden side af væggen. 

Fastelavn: Så blev det tid til fastelavn og med en udetemperatur på 3 minusgrader, så var det rart med 

et dejlig stort og varmt klubhus, da der skulle slås katten af tønden. Alle kunne være indendørs sammen 

med de 2 tønder, en lille til de små og én til de lidt større. Alle var flot udklædte og det er herligt at 15-

20 børn og 20-25 voksne kan samles om en hyggelig tradition. 

Århus søfartsmuseum: I det tidlige forår var 32 medlemmer fra sejlklubben mødt op til en særdeles 

spændende aften på Århus søfartsmuseum, hvor der blev fortalt om de mange effekter, ledsaget af en 

god historie.  

Elinstallationer i både: Af andre aftenarrangementer kan nævnes Elinstallationer i både, hvor der blev 

fortalt om hvad man skal være opmærksom på og hvilke fejl der kan opstå. Der var også besøg af et 

firma der fortalte om en speciel behandling af propel og drev, for at undgå begroning.  

Pinseturen til Mårup: Vejret var igen i år rigtigt flot og der var en okay tilslutning til turen. Ikke helt så 

mange både som vi tidligere har kunnet stille med, så derfor passede det fint, med at man som noget 

nyt havde lavet en aftale med havne caféen, som både stod for lokaler og middag. Det var en særdeles 

vellykket tur med masser af hyggeligt samvær. 

Løvfaldsturen: Løvfaldsturen var der pæn tilslutning til med 10-12 både. Vinden var i det friske hjørne, 

men der blev alligevel tændt op i grillen, med efterfølgende samvær i Nappedams klubhus. 

  

Ungdomsudvalg (optimistafdeling)  

Efter sidste general forsamling var der kun 3 optimist medlemmer i ungdomsafdelingen. Men efter at 

Jesper havde gjort et godt stykke reklamearbejde, viste tilgangen af nye optimister sig heldigvis hurtigt 

og efter et vellykkede introduktionsforløb i foråret er vi i dag 15 optimist medlemmer i ungdomsafdelin-

gen, hvilket svarer nogenlunde til det antal der plejer at være. 

Ungdomsafdelingen har repræsenteret Egå Sejlklub positivt ved flere lejligheder, med deltagelse i lokale 

stævner, Tunølejren og ranglistestævner. 

Der har været flere gode sociale arrangementer som: grill aften, polere dag af optimistjoller, weekend 



med overnatning, sejlads og leg ved vandet med aktivitetstrailer fra Dansk Sejlunion, samt klubmester-

skaberne. 

De ældste klubjoller som var over 30 år gamle er udskiftet til nyere flotte og tidsvarende optimistjoller 

og vi har pt. 18 optimist klubjoller. 

Vi har ved flere lejligheder haft held med at komme i de trykte medier som: Jyllands Posten, Aarhus 

Stiftstidende og Foreningsbladet. 

Vi ser frem til den kommende sæson i optimistafdelingen hvor flere børn allerede har været nede og 

snuse lidt til optimistsejlads og meldt positivt tilbage om opstart til foråret og flere af de nuværende 

børn står over for en yderst positiv udvikling. 

 

Sejlerskolen (v/udvalgsformand Ole Lundskov) 

Sejlerskolen havde sidste vinter teoriundervisning som i tidligere år, og da foråret kom og skolebådene 

var kommet i vandet, blev der på sædvanligvis undervist i praktisk sejlads. Eleverne afsluttede sæsonen 

med at erhverve duelighedsbevis. 

Denne vinter har det på grund af manglende tilslutning (2 tilmeldte) desværre været nødvendigt at aflyse 

teoriundervisningen.  

 

Storjolleudvalg (v/udvalgsformand Pernille Bülow Bech) 

Jolleudvalget har i 2013 haft et aktivt og spændende år, præget af glade sejlere og aktiviteter for unge i 

storjoller mellem 14 og 23 år samt nystartede voksne sejlere. Tilgangen har hele 2013 været støt sti-

gende, hvilket udvalget er rigtig glade for. 

  

Jolleudvalget har alle slags sejlere, både hyggesejlere og sejlere i gang med OL-kampagner. Aktiviteten 

og træningen styres af vores rigtig dygtige træner Alberte Holm Lindberg, hvis iver tydelige smitter vores 

sejlere, hver gang de er på vandet.  

Laser’ne i Egå Sejlklub har sat vores klub på landkortet ved inden- og udenlandske stævner i hele 2013. 

Egå Sejlklub har markeret sig inden for talentudviklingen ved at sende sejlere af sted til Youth Sailing 

World Championship, Youth Sailing European Championship, JNoM, EM og VM og ved Ungdoms-DM tog 

Egå Sejlklub alle podiepladser. Egå Sejlklub er i samarbejder med DS ved at finde en form, der kan sikre 

den fremtidige træning og talentudviklingen i Egå Sejlklub i årene fremover. 

Igen i år har Alberte i samarbejde med kraftcentret og de unge plansat vinteraktivitet i weekender, som 

udbydes til hele landet. Det er meget glædelige at også sejlere i klubber, der traditionel ikke har vinter-

sejlads, deltager i aktiviteten f.eks. fra Frederikshavn og Solbjerg. 

  

I 2014 vil vi arbejde på at tiltrække flere sejlere, også i et lidt bredere snit. Udvalget har investeret i 

yderligere 3 Laser-joller, som primært er tiltænkt voksne. Jollerne kan bookes for 2 timer adgangen, 7 

dage om ugen, og vi håber, at flere af klubbens nuværende kølbådssejlere kunne få lyst til at supplere 

kølbådssejladsen med jollesejlads en gang imellem. Tilbuddet gælder selvfølgelig også nytilkomne med-

lemmer af Egå Sejlklub, og vi håber at kunne skabe et miljø omkring voksen-jollesejlads på Egå Marina. 

Som opstart på tilbuddet inviterede vi alle interesserede til "kom og prøv en Laser" i august mdr. Tilbud-

det var velbesøgt og alle 5 klubjoller på vandet mange aftner.  

  

Egå Sejlklub skal hoste European Laser Radial Youth Championship 2014 – et kæmpe stort stævne, som 

vi glæder os til. Der bliver stor travlhed på Egå Marina næste sommer, når Egå Sejlklub, i samarbejde 

med International Laser Class Association (ILCA), skal være vært for Europamesterskab for unge Laser-

sejlere under 19 år. Vi forventer, at mere end 250 sejlere fra 30 nationer samt deres forældre, trænere 

og holdledere vælger at lægge vejen forbi Egå Marina i uge 26-27 næste sommer. Vi får brug for mange 

hænder til at bære arrangementer igennem og håber, at I har lyst til at hjælpe med stævnet på vandet 



eller på land. 

 

Herefter tager formand Claus Dalbøge igen ordet: 

Jeg vil afslutte beretningen med at rette en tak til Niels Greve og Tage Danielsen, som har holdt vores 

meget fine klubblad og hjemmeside kørende.  

 

Så vil jeg igen takke udvalgene for deres arbejde og Erik Bålkilde som husets visevært. 

 

Til sidst men ikke mindst, tak til alle jer i bestyrelsen, I har igen gjort et supert godt stykke arbejde. Vi har 

haft nogle lange møder, men det har altid været i en god og positiv ånd. Tak skal I have for det. 

 
Et spørgsmål til bestyrelsens beretning vedrørende Egå Sejlklubs udmeldelse af Sailing Aarhus blev hen-
vist til dagsordenens punkt 4, Indkomne forslag, idet der her skal behandles et forslag om at omgøre 
bestyrelsens beslutning.  
 
Herefter blev Beretningen godkendt af generalforsamlingen 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af 
budget for det kommende år  
 

Kasserer Flemming Rost gennemgik regnskabet med en række bemærkninger: 
 

● Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 149.706, hvorefter egenkapitalen er kr. 937.881. 

● Samlet set over de seneste 4 år har Egå Sejlklub et overskud på kr. 390.000 efter henlæggelse 

af kr. 120.000 til selvforsikringsfonden, efter etablering af ny terrasse, efter renovering af tag-

konstruktion i hovedklubhus samt efter afholdelse af 40 års jubilæum. 

● Vi skal være opmærksomme på, at det er de mange aktiviteter, der tidligere har resultatet i be-

tydelige positive resultater, og det skal fremtidige aktiviteter også gerne gøre. 

● På trods af tiltag til begrænsning af energiforbruget i Jolleklubhuset, fortsætter omkostnin-

gerne med at stige. Forholdet vil blive drøftet med Egå Marina, når bestyrelserne mødes inden 

længe. 

● Nøglesystemet i Jolleklubhuset er omlagt, da der var for mange nøgler i omløb hos tidligere 

medlemmer. 

● Skolebådene og de 3 dyreste RIBs (gummibåde) er kaskoforsikrede, øvrige alene ansvarsforsik-

rede.  

● Kassereren opfordrede alle til at sende mailadresser til klubben, så vi kan reducere portoom-

kostningerne. 

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Budget for næste år blev fremlagt og gennemgået. 

 Bestyrelsens budgetforslag er udarbejdet under forudsætning af at bestyrelsens forslag til en min-

dre kontingentstigning vedtages, at der afholdes 2 større arrangementer, øgede afskrivninger ny-

indkøbte telte og joller, ikke yderligere henlæggelse til forsikringsfonden. 

 Vi skal passe på med omkostningerne, herunder også omkostninger omkring Jolleklubhuset. 



  

4. Indkomne forslag 

Der var indkommet 3 forslag til behandling under dette punkt. 

Forslag nr. 1: Båken ønskes bevaret i nuværende form med 3-4 numre årligt. Per Priess begrundede for-
slaget. Bestyrelsen regner med at fortsætte som nu endnu et år. Flere løsninger diskuteres. Annonce-
udgifter dækker ikke trykning, og det er svært at finde sponsorer.  

Alle medlemmer skal tilgodeses. Måske udsendes digitalt, eksemplarer trykkes og lægges frem i klub-
hus, og enkelte kan få tilsendt numrene. 

Per Priess trak forslaget tilbage, og bemærkede bestyrelsen intension om at lade Seniorgruppen 
komme til orde inden en fremtidig løsning besluttes.  

 

Forslag nr. 2: Fortsættelse af medlemskab af Sailing Århus. Lang, grundig og engageret diskussion. 

For: Fællesskab, samarbejde, hjælpe hinanden, fremme aktiviteter i bugten, problemer skal løses i fæl-
lesskab ikke ved at melde sig ud, Egå Sejlklub skal være en del af et kommende kraftcenter på Aarhus 
havn. 

Imod: ES får intet ud af samarbejdet, roderi og manglende overblik ved møder og generalforsamling, 
aftaler overholdes ikke, bureaukratisk. 

Bestyrelsen mente ikke, der var problemer med hjælp klubberne indbyrdes. Kraftcentret bliver drevet 
af Dansk Sejlunion og er for alle. 

Vi fik oplyst hvad Sailing Århus er og hvordan arbejdsvilkårene ved at deltage er. 

Forslaget blev nedstemt med betydelig majoritet. 

 

Forslag nr. 3: Klubstander indgår i kontingentet, så vi får udleveret en ny stander hvert år. Ole Hansen 
begrundede forslaget. Diskussion. Enighed om, at det var usselt at sejle med en laset stander eller 
yachtflag. 

Forslaget blev nedstemt med betydelig majoritet. 

 

Fra salen lød en opfordring til, at vi alle prøver at højne standarden ved at påtale det, hvis de omtalte 
objekter er i ringe stand, så vi repræsenterer Egå Sejlklub og Danmark klubben på ordentlig vis. 

Ruth Terp meldte sig til at sidde i sekretariatet 3 tirsdage kl. 17-19 i foråret.  
 

5. Fastlæggelse af kontingent for næste år 

Bestyrelsen kom med forslag om ændring af kontingenter, og forslaget blev godkendt. 
 

● Senior 970 til 995 

● Ægtefælle/samlever 150 til 150  

● Gaster/passive 380 til 395 

● Unge u. 18  690 til 705 

 

Familie rabat på 30%  

6. Valg af formand, næstformand og kasser 

Formand Claus Dalbøge modtog genvalg 

Næstformand Peter Juul ønskede ikke at modtage genvalg 

 Ny næstformand blev Kirsten Rambøll  

Kasser Flemming Rost modtog genvalg 

 
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 



Kapsejladsudvalg Steen Jepsen modtog genvalg  

Jolleudvalg Pernille Bülow Bech modtog genvalg  

Ungdomsudvalg Jesper Heegaard modtog genvalg 

Klubhusudvalg Ole Østergaard modtog genvalg  

Sejlerskole Ole Lundskov ønskede ikke at modtage genvalg 

 Ny sejlerskoleformand blev Mads Trøstrup Kristensen  

Tur/motorbåds udvalg Peter Petersen modtog genvalg 

Formanden takkede:   Ole Lundskov for start og drift, køb, undervisning og søsætning af skolebådene. 
Peter Juul Christiansen for næstformandsarbejdet, herunder bådudstilling og sociale tiltag, annoncer og 
sponsorater. 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

Revisorer Mogens Terp og Per Priess Sørensen modtog genvalg  

Revisorsuppleant Niels Jørgen Bendorff modtog genvalg 
 

9. Eventuelt 
 

Steen overrakte pokaler til: Karsten Bank Petersen, Michael Lonsdale og Tage Danielsen. 
Karsten fik en pokal mere, og endelig gik ”Godt-gået-pokalen” til Michael Quist. 
 
Stor opfordring til at melde sig som hjælpere til de kommende stævner, alt tæller, timer, dag, dage, 
uger. Bedsteforældre bliver 20 år yngre ved at være med?! Der søges hjælp til at have det sjovt, som Jo-
nas udtrykte det. 270 deltagere under 19 år. 1000 mennesker fra 26. juni – 3. juli. 
 
Julefrokosten bliver- lav det selv. Skriv dig på listen. 
 
Referent: Bente Ottosen 


