
 

 

Referat ES-bestyrelsesmøde tirsdag den 7. oktober 2019 kl. 19.00  

Tilstede: Flemming, Michael, Tom, Karsten, René, Erik, Klaus og Peter 

Afbud:  Bo, Jesper 

Referent: Peter 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af regnskab 

Regnskabets resultatet er i høj grad påvirket af salg af plastikjoller og Hårup Mixer Cup 

  

2. Godkendelse og underskrift af regnskab  

Regnskabet blev underskrevet af alle tilstedeværende 

   

3. Orientering fra seneste FU-møde 

De alt overvejende drøftelser, der var på seneste FU-møde, var prioritering af vores 

projekter (renovering af klubhus, både til sejlerskolen og evt. bygning af skur) i vores 

nuværende økonomi, har vi ikke råd til alle tre projekter – rent faktisk kun til renovering 

af klubhuset. 

 

4. Udtrædelser af bestyrelsen 

Tom træder af som udvalgsformand for Tur- og aktivitetsudvalget, bestyrelsen foreslår 

at Christian Lydersen overtager pladsen. 

Bo træder af som næstformand, men stiller sig til rådighed til fondsansøgninger, 

bestyrelsen foreslår at Klaus Madsen overtager pladsen. 

Klaus træder af som udvalgsformand for Sejlerskolen, bestyrelsen foreslår at Simon 

Pedersen overtager pladsen.  

 

5. Kandidater til indtrædelse i bestyrelsen 

Se ovenstående. 

 

6. Gennemgang af indkomne forslag  

Bestyrelsen gennemgik forslagene og valgte at trække nogle af forslagene. Et af 

medlemmernes forslag er senere blevet trukket. Forslagene sendes ud sammen med 

indkaldelse til Generalforsamlingen der afholdes den 5. november.  

  

7. Kort orientering fra udvalg 

René kunne fortælle, at vi nu er på 45 optimister (når alle er der), Egå optimister vandt 

igen i år Hold DM. Vi har nogle superdygtige optimister, som vil blive hyldet på 

generalforsamlingen. 

 



 

Egå Sejlklub har vundet DM i såvel Laser Radial og Laser Standard 

Der aftales fejring umiddelbart inden generalforsamlingen starter kl. 19:00. Karsten 

indkøber gavekort fra Aarhus Seashop til jollesejlerne. 

 

Karsten informerer om, at hovedkapsejladsen blev aflyst pga. manglende tilslutning og 

efterlyser ideer til at gøre hovedkapsejladsen mere tillokkende. Ellers har det været et 

forrygende år med masser af både på vandet og igen en succesfuld Tun-star. Der er igen 

mangel på køkkenansvarlig ved tirsdagssejladsen. 

Erik havde ingen særlige bemærkninger til klubhuset, bortset fra praktik til 

standerstrygning og tilmelding til spisning før generalforsamling senest den 31. oktober. 

 

Erik havde ingen særlige bemærkninger til klubhuset, bortset fra praktik til 

standerstrygning og tilmelding til spisning før generalforsamling senest den 31. oktober. 

  

Klaus orienterede om, at Sejlerskolens Bianca Lido (som DMC har stillet til rådighed) er 

blevet solgt, så vi kommer til at mangle en skolebåd til praktisk sejlads til foråret. Vi er 

blevet tilbudt en anden lånebåd fra DMC. Nogle instruktører og folk der vedligeholder 

skolebådene vurderer pt. om båden egner sig til skolebåd samt stand af båden. 

 

Tom kunne fortælle, at vi nåede op på højeste antal deltagere til Løvfaldsturen til 

Nappedam – heldigt at ikke alle kom sejlende, da der var få bådpladser – rigtig mange 

fra Sejlerskolen deltog i år.    

   

8. Indkaldelse til Generalforsamling 

Flemming og Peter udformer indkaldelse, som sendes ud i uge 41 

 

9. Planlæggelse af forløb for generalforsamling 

Spisning kl. 18.30 og generalforsamling kl. 19.00. Lige inden er der overrækkelse af 

præmier til de sejlere, der har opnået fine resultater ved DM og internationale stævner. 

Bestyrelsen foreslår Mads Trøstrup som dirigent, efter bestyrelsens beretning kommer 

udvalgsformændene med et kort indlæg om udvalget (indlæggene skal afleveres på 

forhånd af hensyn til referenten). Resten følger dagsordenen for Generalforsamling i 

Egå sejlklub.  

   
10. Eventuelt 

Klaus og Michael udarbejder et oplæg til kursusprogram i regi af Sejlerskolen. 

Klaus undersøger muligheden for at anskaffe motor til duelighedskursus i motorlære. 

Klubben anskaffer et stærkere internet. 

Michael vil finde ud af, hvordan vi får en brugbar kalender for aktiviteter i Egå Sejlklub. 
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