
Næstformanden i ES beretning 2015 

Det har været et travlt år. 

Det er nok en lidt sjov beretning, fordi jeg ikke har et udvalg at snakke om, 

men er lidt nød til, at berette hvad jeg har rodet med på Egå Sejlklubs vegne i 

løbet af året. 

Det har været et år hvor vi var så heldige at få en båd!! af Jens og Fritse 

Meyer - super fedt! mange tak! 

Der har været 2 møder med Egå Marina og en masse godt samarbejde 

mellem møderne. 

Der har været 2 ekstra ordinære generalforsamlinger, for at få en fuldtallig 

Egå Sejlklub bestyrelse og for at kunne indkalde til fremtidige 

generalforsamlinger uden Båken, vi er nu nede på at mangle ca 80 mail 

adresser og vi har fået nogen i dag. Breve er unødig omkostning, så det er 

vigtigt at medlemmerne bliver gode til at give os deres mail adresse. 

Der har været holdet et bestyrelsesmøde i Egå Sejlklub ca hver måned, dog 

ikke i juli. 

Der har været lige så mange bestyrelsesmøder i Sailing Aarhus. Per Selmose 

har indlæg om arbejdet her. Sailing Aarhus har afholdt en klubbestyrelses 

konference, her i Egå Sejlklub, for at få fodslag med alle medlemsklubbers 

bestyrelser. Det er meget væsentligt, at vi har et solidt fundament, vi alle 

kender og respekterer i Sailing Aarhus, ellers kan vi ikke løse de store 

opgaver vi står overfor. Vi skal sammen afvikle ISAF world Champ i 2018 og 

testevent i 2017, der er brug for alle hænder og hoveder. Vi i Egå Sejlklub må 

tage del i opgaverne på alle leder og kanter, vi skal passes en bane på 

vandet og vi skal deltage i at måle både og beregne og bespise og hente og 

transportere og vise tiltette....  

Jeg har været på Sail Wave kursus (program til pointberegning), jeg kan godt 

taste ind og der er mange der er meget bedre til opsætning m.v. af Sail 

Wave. Vi skal have mange på kursus i Sail Wave og måling og meget andet 

og vores grej skal stå mål med opgaven. Vi er en del af noget sjovt, stort og 

unikt! Og det går rigtigt godt og positivt! 



Jeg har deltaget i Sailing Aarhus Regattaudvalg, der har planlagt de 3 

stævner der er afviklet i år. Under Regattaudvalget blev nedsat et HR udvalg, 

det deltog jeg også i. 

Egå Sejlklub har afholdt 3 stævner: ABBR= Aarhus Big Boat Race, Laser E-

cup og Opti Rangliste. Jeg var med i de tørre forberedelser og den mere 

fugtige afvikling. 

Jeg har også været med i et par stævner uden for klubben. En del af at 

deltage i Liga Sejlads er at stille med en bemandet RIB 2 gange. Jeg var jury  

til 2. division i Skive. I forbindelse med ORCi (Big Boat) var der lavet en 

udvekslings aftale for at vores medlemmer kunne lære hinanden lidt at kende 

inden VM i Big Boat næste år, hvor Egå Sejlklub og KDY i fællesskab skal 

arrangerer. Jeg blev den udveksling til stævnet i Rungsted. Det blev kun til 

min deltagelse i et enkelt Sailing Aarhus stævne, nemlig Laser EM afholdt i 

KBL. 

Der har været gjort en stor indsats fra flere ved Sailing Aarhus stævner, det 

er altid farligt at nævne nogen og ikke andre, men jeg vil alligevel sige at 

specielt Gyda, Henning Åbenhus og Erik Bålkilde har knoklet og hygget sig 

her, Tak!!! 

Der har været møde i Idrætssamvirke, vi burde nok lægge lidt mere energi i 

at se på det. 

Jeg har deltaget i Idrætsleder Akademi afholdt af Aarhus kommune / 

Idrætssamvirke. Det var et forløb med 2 lange lørdage og 7 lange aftner, 

heraf en afholdt i Egå Sejlklub. En anden aften deltog Emil Sell i 

undervisningen, den aften skulle vi bygge vision for Egå Sejlklub i lego og 

lave slogan for Egå Sejlklub :-) 

Jeg har været i Horsens til et DS kursus i klubledelse og konflikthåndtering. 

Jeg har deltaget i møde der skulle lægge op til at genstarte Østjysk Kreds, 

det blev i første omgang til en ligth udgave der foreløbig bliver kaldt 

Sejlklubber i øst Jylland. Det betyder så at man ikke har de fordele der er i at 

være en kreds. Næste møde afholdes i Bugten i januar. 



Jeg har deltaget i DS klubkonference, det gør jeg igen her senere i 

november. I år er det Nordøstjysk Kreds der betaler min deltagelse, jeg skal 

nu nok spidse øre for Egå Sejlklub og formidle ny viden og ideer alligevel. 

Dansk Sejlunions generalforsamling deltog jeg også i, Jeg har deltaget årligt 

siden 2008, men i 2015 var det første gang jeg havde stemmerne med for 

Egå Sejlklub. Da jeg er formand for Nordøstjysk Kreds er det Dansk Sejlunion 

der giver min deltagelse. 

Søspejder landslejr blev afviklet efter flere års møder og planlægning og det 

gik super godt. Her skal lyde en særlig tak til Per Preiss og Peder Lorentzen 

for daglige besøg i lejren.  

Egå Sejlklub har et udvalg der ikke har en udvalgsformand med i bestyrelsen: 

Senior Gruppen, Jeg har forsøgt, at følge dem, på dispensation :-) Jeg har 

fået mange gode spørgsmål her og jeg håber, at seniorene har kunnet bruge 

nogen af mine svar. 

Der har været flere møder i Den Blå Rambla og der har været et PR fremstød 

for vandsport i Aarhus Kommune, som Gyda tog sig flot af! Bevæbnet med 

foldere for Egå Sejlklub, vores Optiafdeling, Laser-, Bone- og skolesejlads, et 

beach flag for Bone og en plakat "buk" repræsenterede Gyda vores sejlklub i 

2 dage inde på Aarhus Havn og fik en god snak med mange der kom forbi. 

I 2015 har jeg lokalt deltaget i at få et skolesamarbejde stablet på benene 

mellem  UNO, Sailing Aarhus, Den Blå Rambla og Dansk Sejlunion. Det blev 

til: 7 dejlige dage i Egå Sejlklub i august og september, hvor 200 glade unger 

fra 4kl og 9kl var på vandet. I alt 700 børn på vandet på 30 skoledage i hele 

arrangementet der også afviklede i KBL og Marselisborg og Århus Sejlklub. 

Den gennemgående under afviklingen fra Egå Sejlklub var Kenneth Smidt – 

Tak! 

I 2016 planlægges at afvikle 70 dage i for og eftersommeren i samme 

sejlklubber. 

Jeg er meget glad for at jeg kan hjælpe til på Mette, når hun tager sin tørn på 

point banen, jeg har også lige fået snust til Båken til Båke/ Easy og 

Hovedkapsejlads. 



Jeg har 2 smertens børn og her søger jeg ivrigt efter hjælp!! Det første er 

Bone, der ikke er kommet nok igang, jeg håber der er en gruppe mennesker 

der kan hjælpe mig med at gøre det bedre i 2016! Det andet er vores Telt 

Laug. Telt Lauget har til opgave at organiserer vedligeholdse, anvise 

opsætning og nok specielt nedtagning af vores 4 store 8 x 12m telte. Telt 

lauget bestående af Morten Rehne og Henning Åbenhus og det er for få folk, 

jeg har i 2015 været med her, men jeg er nød til at trække mig fra dette 

udvalg, det er mere end usmart at jeg flere gange har været nød til at droppe 

søvnen for at få teltene til at fungerer! 

Egå Sejlklub har i 2015 haft et hold i Liga 2 division: Kenneth, Torben, Peter 

og Lars, og til et enkelt stævne Kenneth junior som afløser. Holdet håber på  

at et hold falder fra i 2.division til 2016, for så kan ”vi blive i 2. divison. Vores 

hold sejlede rigtig godt i 4. og sidste stævne og de er bidt af at sejle Liga, det 

er sjovt siger de. Liga er et super tempokoncept, der f.eks. kører med 3 

topmærker, og sejles på det topmærke der ligger bedst for aktuel vind. Der er 

korte starter og en kort op – ned bane gennemsejles 2 gang på ca 12 

minutter. Der bliver afviklet en masse sejlads hele tiden. Jeg tænker at 

medlemmerne i Egå Sejlklub godt kunne have bakket bedre op om Liga 

holdet, vist en større interesse  

Der har været musik på havnen alle onsdag i august ved Dansk Marine 

Center, Egå Marina og Egå Sejlklub, tak til alle grillmestre og ølsælgere! 

Vi har endelig fået ny www, tak til Ole L for det store arbejde med at drible 

den på plads, som stadig er i gang. 

Renovering af Jollehuset, der blev i januar søgt Real Dania, det var en større 

historie med stemmer og liks, her fik vi ikke held og nu er anlægsfonden søgt 

om varmepumper til 1.sal og det sidste loft isolering. 

Vi har fået en aktivitet mere i Jollehuset, Vinterbaderne er begyndt og holder 

til i det kolde vand, i saunaen på flydebroen og i træneromklædningen i 

jollehuset. At dømme efter tilstrømningen på Åben Hus dagen er det en stor 

succes! 

Lidt fremadrettet vil jeg bl. a. gerne arbejde for, at det bliver in at være frivillig, 

de gør et arbejde som vi alle nyder godt af. Jeg beder om, at de frivillige 

mødes med imødekommenhed og velvilje.  



Jeg har i 2015 prøvet på at komme rundt i sejlklubben og have fingrene i 

forskellige sider af bolledejen, men jeg har stadig ikke været med på en 

turudvalgstur. Det vil jeg arbejde på at komme i 2016. 

 

 


