
 

 
 

 
Referat Bestyrelsesmøde

 
Tidspunkt: Tirsdag 21.01 2014  Egå klubhus. 
 
Deltagere: Steen, Flemming, Pernille, Peter, Mads, Kirsten, Claus, Jesper, Ole Ø 
Afbud:  Ingen 
 
Referent:  Kirsten 
 
 

Omr.  Beslutninger/handlinger Ansvarlig 

1. Valg af referent    Kirsten 

2. Opfølgning/info vedr. 
møde med EM * 

. 
Vedligehold jollehus: Der er ved at blive sat væv op 
oven på og malet. Yderligere vedligehold ser man på 
til efteråret, man kan ikke rumme mere nu. 
Bogen "gør havnen aktiv" Claus har den og tager den 
med her ned så den næste i bestyrelsen kan se den. 
lad os få den set alle i bestyrelsen. (er lagt på 
kontoret) 
Vedlighold Mette: Kapsejladsudvalget. 
Kan vi bruge havnens fibernet? Flemming har prøvet 
og kunne ikke, det forlyder at andre heller ikke kan. 
ES opslagstavle på EM hjemmeside? Efter debat 
vedtages det at Kirsten tager kontakt til Bjarne Robl 
/Anette om en opslagstavle.  
Kontakt til motorbådssejlerne? Claus har kontaktet og 
man var glad for kontakten især da man havde 
opfattelsen af lidt fjendsk holdning fra ES. 
 
 

Claus/ 
Fleminng 
/Kirsten 

3. Hjemmeside/Båken*  Peter Juul, CD og Charlotte har set på sagen. Der 
ønskes en mere levende hjemmeside, stadig opdelt i 
emner. Vi hører mere når arbejdet er lidt længere. 
Elektronisk Båken diskuteres, der ønskes fortsat 
deadlines for nyhedsartikler fra udvalg og en 
indpisker/redaktør til at påminde udvalg ud fra 
aktiviteter og datoer. Vi skal være opmærksomme på 
at vi på generalforsamlingen lovede en papirudgave til 
de få, der ikke har adgang til en netversion. De enkelte 
udvalg bedes se på statiske tekster på hjemmesiden. 

Claus 

4. Sportsbådsligaen status*  Info om liga udtagelsesstævne 13.04 træning 12.04. 
Brændstof til dette beregnes ikke. Liga udvalg spørger 
til fordeling af J70 når der kommer en til ES på uge 
besøg? Udvalget opfordres til at laver et udspil. 

Kirsten 



5. Udlejning af klubhus – 
status, opfølgning, 
enighed* 

Alle aktiviteter skal bookes så vi ikke spænder ben for 
sejlsport. Vi har prøveperiode i år. Lejer skal gøre rent 
efter udlejning, lejer sørger selv for karklude og 
viskestykker. 
Claus udarbejdes en lejekontrakt. Den skal indeholde 
vejledning om hvordan klubhuset skal afleveres. 
Når hus er lejet ud skal vi nok være opmærksomme 
på at kahytten bliver venlig og kan bruges af 
medlemmer. 
Den der låser ind må tænde og slukke for varmen. 
Udlejes primært mellem standerstygning og 
standerhejsning. 

Claus 

6. Ølautomat*  Beslutning omgøres så der indkøbes et lille køleskab 
til 1 ks øl og 1ks sodavand og automat fjernes. 

Ole 

7. Sejlerskolen*  Hjemmesiden er redigeret  
Presse meddelelse er sendt dd. 
Plakater trykt og udleveres til ophængning. 
Sejlerskoleinstruktørkursus i Århus tilbydes til 
sejlerskoleinstruktøre. 
Udbud af VHF kursus? tænkes ikke i sejlerskolen. 
Bestyrelsen tror ikke på behovet. 
Debat om duelighedsbevis på en weekend og PR for 
sejlerskolen, Watergames (vores nabo) giver 
duelighedsbevis på den tid. Der tænkes videre og 
tages op på kommende bestyrelsesmøde. 
Overgang fra sejlerskole til kapsejlads, kan tænkes 
som en observatør rolle til en start. Det tænkes  
"formidlet" via instruktør. Der tænkes også i en 
gastebørs og i at "markedsfører" en sådan.  
Der kunne også være gastebørs til tursejlads!!!  
Steen står for info til kapsejlerne om emnet, så de ved 
at de kan hente gaster på børsen og hos 
sejlerskoleinstruktøre. Peter for samme hos tursejlerne 
og Mads spreder den nye opgave i sejlerskolen til 
instruktører og til elever der er nået passende langt.  

Mads 

8. Pinsetur  Der arrangeres fortsat Pinsetur selv om den falder 
sammen med Bigboat. Der arbejdes med et alternativ 
som retter sig mod de yngre deltagere. Ideer mailes til 
Peter. 

Claus/Peter 

9. Fælles dokumenttilgang  Det tænkes at bestyrelsen kan dele referater på 
Dropboks. Claus bliver ansvarlig også for at inviterer 
og slette adgang til dropboksen, ved til og afgang til 
bestyrelsen. 
Claus har back up på alt. 
Udvalg vil kunne lægge dokumenter op når det er 
relevant at dele disse i bestyrelsen. 
 

Kirsten 

10. Bordet rundt (kort 
orientering) 

Kirsten: en ide om en national Retro cup 
Claus: Der er ikke endelig afgørelse om 
bådudstillingen. 
Flemming: Endnu et stort stævne er placeret i ES: 
Laser Europa Cup og formentlig også DM og NOM 26 
- 28.09 2014. 
Steen: Datoer for kapsejladser er lagt og 

Alle 



offentliggøres i Båken. 01.04 afholdes en aften om 
regel + protestbehandling + praktisk tilgang ved Kim. 
Stævne med KDY, der bliver udarbejdet 
samarbejdesaftaler. ES ønsker ikke at dele underskud 
med KDY. 
Ole: Vores øl-leverings-mand virker ikke. Steen og Ole 
undersøger sagen. Lørdagsforkoster fungerer fint. 
Pernille: Der er afholdt julefrokost + 2 arrangementer. 
Peter: Der er afholdt viseaften + 3 andre 
arrangementer. 
Jesper: Der er afholdt julesejlads + søndagssvømning 
+ foredrag med Martin K +arrangement med Winner + 
oprydning i jollehuset. Der er trænermøde 22.01,  der 
er dejligt mange trænere. Der forventes måske 15 nye 
og de gamle sejlere i kommende sæson. 

11. Sponsorsøgning i ES  Ungdomsafdelingen føler ikke at de er ikke store nok 
til stævner, men vil gerne søge sponsorater. Der 
spørges hvordan vi fordeler hvem vi søger, så vi ikke 
spænder ben for hinanden.  
Vi har ingen klubsponsorer nu. 
Steen, Jesper, Pernille og Kirsten laver liste på 
dropboks, Pernille opretter.  
Der laves sponsortavle ved jollehuset v/ Jesper. 

Jesper/ 
Kirsten 

 
Næste møde: CD indkalder på doodel. 
 


