
 
 

 
 

 

Tidspunkt:  Onsdag  27.09 2017 klokken 18.30 - 21.00  
 
Deltagere: Per Selmose, Helle, Karsten, Kenneth, Ole Ø og Kirsten.  
 
Afbud: Klaus og Pernille 
 
Referent: Kirsten 
 
 

Omr.  Beslutninger/handlinger Ansvarl
ig 

1. Godkendelse af 
referat fra sidst 

B) Ordstyrer: Ole 

Referat fra 30.08 2017 rettet til under mødet og herefter godkendt af de 
tilstedeværende. 

. 

Alle 

2. Økonomisk 
status 

Fast pkt 

Udtræk af kontoplanen.  

Regnskab 2017 

Helle arbejder med HP revision om at gøre regnskab færdigt og at HP 

revision overtager så meget af regnskabsarbejdet som muligt. 

Der planlægges at bestyrelsen kan se det færdige regnskab sø 15.10. 

Helle 

3. 
Generalforsamlin
g 7.11 2017 

Hvem genopstiller: Kenneth, Karsten, Kirsten, Klaus?(afklares af PS) 

Pernille, som Sailing Aarhus. 

Kandidater:  

- Kenneth spørger Jesper H om han vil tage ansvar for storjoller kun i 

forhold at økonomiafregning med kasserer. 

- Erik Nielsen til klubhus. 

- Ole Ø overvejer evt ny post. 

- Der søges ny kasserer og formand, evt storjolle udvalgsformand v/PS. 

Dirigent: Tom Kristensen spørges af PS. Peter Juul spørges af PS. 

Referent: Jørgen Lysdahl, Jesper Konradsen spørges af Ole Ø. 

Forslag: - Vedtægtsændringer vedrørende familierabat, Ole Ø færdiggør 

forslag der er bearbejdet i udvalg med PS, OØ og KR. At bruge ordet 

familierabat er key word. 

Vi opretholder både gratis øl og bespisning i forbindelse med GF. 

Indkaldelsen, som laves af PS, sendes til bestyrelsen før den sendes ud. 

Stemmesedler: Ole Ø og Karsten 

Udprintet medlemslister med anciennitet: Helle 

 

4. Nyt fra udvalg 

Fast pkt 

- Det blå Udvalg, Skæring Skole og Skolesamarbejde i ES. Både 

børn, lærer og instruktører er meget positive over forløbet. 

Skæring Skole har været så begejstret at de har ønsket at lave 

en presse video. Det har også mundet ud i nye optisejlere. Der 

 
 
                 

 
Referat fra 
Bestyrelsesmøde 



er slet ikke tvivl om at Det blå Udvalg med skolesamarbejde i 

flere udgaver giver Egå Sejlklub både godt Brand og meget 

goodwill. 

Jollehuset ønsker økonomi til at der gøres rent 2 x pr 

skolesamarbejdsuge uge og gør opmærksom på udgifter til 

Kaffe, strøm til ovn… Der ydes et beløb til dette. Kirsten 

undersøger størrelsen af beløbet. 

- Sportsbådsudvalg, Liga. Bone har været lånt ud mod gebyr i 

2017 og er også booket i 2018. Sportsbådsudvalget har været 

lokal arrangør for 1. div Liga i DOKK 1. Et af de suverænt 

mest pressedækkede stævner i Danmark, der var rigtig mange 

tilskuere. Heller ikke her tvivl om at det har givet stort Brand 

og goodwill til Egå Sejlklub. Økonomisk har det givet alle 

udgifter betalt og en klart øremærket af Ligaforeningen til at 

udvikle sportsbåds miljø i Egå Sejlklub for. 

- Seniorer ser på Knarr og giver bud på omkostninger og forslag 

til anvendelse. Dette afventes. 

- Deltagelse i klubkonferencen, enig opbakning af at Kirsten 

deltager klubkonferencen, netværker for Egå Sejlklub og 

deltager i Vild med Vand møde om lørdagen, sammen med 

Bjarne Robl. 

5. SUP i ES 

 

B) Se infosamling 

Det lyder interessant. Vi søger en ansvarlig, der vil stå for SUP i ES. PS 

tager kontakt til SUP-skolen og hører deres tanker. Endnu ikke fulgt op på 

og udskydes til ny bestyrelse. 

Ny 
bestyrels
e 

6. Nyt fra EM 

Fast pkt 

Nyt om tag på jollehuset, afventer kraftigt regnvejr så fejl kan afdækkes. 
Gulv der ikke kan tåle lys, Lars forhandler med Stark om nyt gulv. 

PS 

7. Evt.   

 
Næste møde:  onsdag 25.10 kl 18.30 – 21.00  


