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Referat fra bestyrelsesmøde den 14. maj 2020 

Til stede:  Erik Nielsen, Karsten B. Petersen, Christian Lydersen, Rene J. Winther, Simon Pe-

dersen, Klaus Madsen, Flemming Rost, Peter Juul, Michael Aa. Nielsen 

Fraværende: Jesper Heegaard 

Referent:  Michael Aa. Nielsen 

 

 

 

1. Orientering fra FU 

Kasserer: Den økonomiske situation PT samt de budgetmæssige konsekvenser for ES som følge af 

Corona situationen. 

Energirenoveringsprojektet incl. nye vinduer, skipperstue mv. har i alt kostet klubben 190.000 kr. + de 

mange timer som frivillige har ydet. Dette er i overensstemmelse med det budget som blev vedtaget 

på generalforsamlingen i november 2019. 

 

Såfremt Coronasituationen medfører, at klubbens aktiviteter fortsat er lukket resten af forårssituatio-

nen og måske også ind i efterårssæsonen, kan klubben risikere at stå med et tab på noget mere end 

det beløb som er estimeret (se nedenfor) som følgende af manglende aktivitetsindtægter. 

 

Næstformand: Status på renovering af klubhuset. Indretning/udsmykning. Maling af klubhus 

udvendig. 1. sal mv., planer og proces for skur 

Energirenoveringsprojektet er afsluttet og gennemført inden for tidsplan og aftalte økonomi. På første-

salen på klubhuset er etableret en altan med udgang fra kahytten og der mangler stort set kun ræk-

værk på altanen. Der skal lyde en meget stor tak til de frivillige som har ydet en kæmpe indsats. 

 

Der mangler stadig at få nedsat en designgruppe som skal lave en plan for indretning af klubhuset.  

 

Klubhuset skal males i år og Klaus arrangere en gruppe som står for det hen over sommeren. 

 

Bygning af skur er sat i bero, ind til der er et bedre overblik over de økonomiske konsekvenser som 

Coronasituationen medfører.  

 

Michael: Ansøgning om støtte pga. Corona konsekvenser. Status på allerede sendte ansøgninger 

Ansøgning om støtte hos DIF og DGIs Corona-hjælpepulje til idrætsforeninger 

Alle klubbens udvalg har foretaget en vurdering af de tab som Coronasituationen forventes at med-

føre. På baggrund heraf, er det samlede tab for klubben vurderet til at være i størrelsesorden 145.000 

kr. Tabene kan dog blive større, hvis det ikke bliver muligt at gennemføre aktiviteter i efterårssæso-

nen. På den baggrund er der lavet en ansøgning om støtte på 145.000 kr. fra puljen. Ansøgningen 

indsendes via det Centralt Forenings Register. 

 

Fondsansøgninger 

Der er søgt 10 forskellige fonde til finansiering af køb af to nye skolebåde til samlet værdi af 750.000 

kr. Der er pr. 14. maj 2020 modtaget afslag fra 5 af fondene og desværre ingen tilsagn. De øvrige 5 

fonde har endnu ikke givet nogen tilbagemelding.  

 

Endvidere er der søgt 4 fonde mhp. finansiering af skur. Der er modtaget afslag fra to af fondene 

mens der ikke er modtaget svar fra de to resterende.  

 

ES-hjemmesiden 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i januar at få defineret rammerne for en opdatering af 

klubbens hjemmeside, herunder med afdækning af de behov og oplysninger som hjemmesiden bør 
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rumme. Christian, Ole Lundskov, Peter og Michael skulle mødes og drøfter det nærmere. Dette ar-

bejde er sat i stå og vil formentlig først blive igangsat til næste vinter. 

 

Formand: Diverse 

Henvendelse fra Sport og Fritid i Århus Kommune 

Henvendelse fra Sport og Fritid angående en undersøgelse blandt vores medlemmer. Vi har sagt nej 

til at udlevere mailadresser men får måske et spørgeskema, som vi kan sende ud. 

 

Sailing Aarhus 

Sailing Aarhus er stærkt truet på deres eksistens. Det vides ikke hvad der vil ske fremover. 

 

2. Orientering fra hvert udvalg 

 

Optimistjolleudvalget v. Rene 

Orientering generelt 

Aktiviteterne er startet op igen med 10 hold af max. 10 personer. Det betyder, at to hold tilbydes træ-

ning pr. dag, på to forskellige tidspunkter, alle ugens 5 hverdage. Det giver visse udfordringer, da det 

første hold ligger forholdsvis tidligt på eftermiddagen.  

 

Der kikkes på muligheder for at to hold kan sejle samtidig, hvis der kan laves en tilstrækkelig stor fy-

sisk opdeling af de to hold på jollepladsen og forskudt ind og udsejling.  

 

En af optimisterne har opnået et legat på 10.000 kr. – Stort tillykke med det. 

 

Lige nu er der 7 optimistjollesejlere på venteliste. Men det er ikke muligt at tage flere ind som følge af 

Coronasituationen, da det vil betyde behov for flere trænere – som vi ikke har. 

 

Rene ønsker at stoppe som formand for optimistjolleudvalget med årets udgang. Der skal gerne findes 

en erstatning allerede nu, som kan køres ind i arbejdet hen over sommeren og efteråret. Rene forsø-

ger at finde erstatning. 

 

Storjolleudvalget v. Jesper 

Orientering generelt 

Jolletræningen er i gang tirsdag og torsdag med 2 hold, som har forskudt opstarts tidspunkt. Det fun-

gerer overordnet set tilfredsstillende men vi glæder os til at kunne vende tilbage til normal træning 

med fællesskab, spisning, skippermøder mv. 

 

Vi har fået flere nye medlemmer, og pt. har vi 10 Europa joller, 2 OK joller og ca. 15 Laserjoller. 5 ud 

af 7 klubjoller er lejet ud. Vi har 2 trænere pr. træningsaften pga. corona og pga. nu forskellige jolle ty-

per.  

 

Det nuværende antal RIBs er passende til aktivitetsniveauet for storjoller og optimistjoller. Men når vi 

forhåbentlig er tilbage i normalsituationen kan der blive et behov for en ekstra RIB. Det skal overvejes 

om det er muligt at øge antallet af RIBs evt. ved at leje en. Dette drøftes med FU når behovet må op-

stå. 

 

Vi har et nyt initiativ for Aarhus Kommune (i juni måned), hvor 8 medlemmer skal samle affald på en 

bestemt rute som vil give klubben kr. 3.000. 

 

Jesper sender en ansøgning inden juni om afholdelse af Laser Europa Cup 2021.  

 

Jesper har været med til et bestyrelsesmøde for Elite og Talentcenter Aarhus.  
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Øget synlighed 

Jolleafdelingen vil stille forslag om, at vi synliggør vores eksistens mere tydeligt. Der er ønske om et 

skilt påtrykt "Egå Sejlklub - jolleafdeling" på facaden væk fra vandet så bilister kan se hvor vi er belig-

gende. Skilt/bogstaver ønskes udformet ala Egå rosport som fremhæver bogstaverne flot og tydeligt. 

Endvidere udskiftning af det gamle skilt (finer pladen) mod nord med en banner imellem vinduerne 

"Egå Sejlklub - jolleafdeling" og således tænkt, at evt. stævne sponsor kan få en banner hængende 

lige under. Det er ofte her præmieoverrækkelserne foregår. Fordelen med banner er at den/de kan ud-

skiftes uden de store problemer og tilpasses efter arrangementerne. Ulempen er at de ikke holder så 

længe som en finer plade.  

 

Tankerne om synlighed afklares efterfølgende med FU. 

  

Tur og motorudvalget v. Christian 

Orientering generelt 

Som følge af Coronasituationen er der ikke igangsat nogen aktiviteter fra udvalgets side. 

 

Udvalget fremover – nyt navn og fokus 

Det blev drøftet, om udvalget skal ændre navn til noget med Udvalg for Aktivitets- og markedsføring, 

idet udvalget skal ændre fokus mod et bredspektret udbud af aktiviteter, der så vidt muligt er bruger-

drevet. Det kan være alt fra madlavning til forskellige typer kurser, til tilbud om hjælp til vedligehold af 

egen båd osv. Tanken er at kunne opstille nogle aktiviteter og tilbud som kunne være attraktive for de 

bådejere i Egå marina som i dag ikke er medlem af sejlklubben.  

 

Endelig beslutning om ændring af udvalgets navn og fokus træffes af FU i løbet af den kommende tid. 

 

Øget synlighed af Egå Sejlklub 

Endvidere er der et ønske om at øge klubbens synlighed gennem øget information og markedsføring. 

Dette skal ses i sammenhæng med klubbens hjemmeside og Facebook side.  

 

Hvor vidt aktiviteter angående klubbens synlighed skal være en del af udvalget eller udskilles som en 

særskilt aktivitet overvejes og besluttes af FU i løbet af den kommende tid.  

 

Info om Egå Sejlklub på Dansk Sejlunions hjemmeside 

Christian arbejder på en lille tekst om ES på Sejlunionens hjemmeside. Udkast er fremsendt til alle be-

styrelsesmedlemmerne mhp. kommentering. 

 

Kapsejladsudvalget v. Karsten 

Orientering generelt 

Haarup Mixer Cup er aflyst for i år som følge af Coronasituationen.  

 

Hvad kan lade sig gøre i forhold til ES kapsejladser? 

Tirsdagssejladserne vil med stor sandsynlighed blive aflyst for hele forårssæsonen. Endelig beslutning 

træffes i udvalget i løbet af de kommende uger. Endvidere forventes Midsommersejladsen aflyst.  

 

Derimod er der måske åbnet op for mulighed for at kunne afholde singlehand og twostar sejladser. 

Kapsejladsudvalget undersøger hvordan det eventuelt kan organiseres. Denne mulighed er dog ført 

lige blevet offentliggjort fra Dansk Sejlunion samme dag som nærværende bestyrelsesmøde. Der er 

derfor ikke nogen overblik over muligheder og begrænsninger. 

 

 

Sejladser i efterårssæsonen 

Det forventes at alle de ugentlige sejladser kan gennemføres i efterårssæsonen. 
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Endvidere forventes Tun-star sejladsen i slutningen af august at kunne blive gennemført. Det overve-

jes om den nuværende deltagerbegrænsning på 30 måske kan hæves, idet der kan være en ”opspa-

ret lyst” til mere kapsejlads som følge af nedlukningen i forårssæsonen. Tilmelding til sejladsen forven-

tes åbnet i juni. 

 

Øvrige sejladser 

Det overvejes om klubben i 2021 vil stå for afholdelse DM for BB10. Stævnet kan evt. kombineres 

med DM for endnu en bådtype. 

 

Sejlerskoleudvalget v. Simon 

Orientering generelt 

Der er 27 tilmeldte på sejlerskolen i 2020. Der er dog stor interesse og flere som ønsker at komme 

med på sejlerskolen. Men lige nu er der ikke instruktører til flere end de 27 kursister. 

 

Der er netop kommet en ny udmelding fra Dansk Sejlunion som medfører, at sejlerskolesejlads kan 

påbegyndes under de krav og hensyn som er beskrevet af Sejlunionen. 

 

Begge skolebåde (Drabanten og Larsen 28) klargøres til sejlads. Simon overvejer om der også skal 

tilbydes skolebådssejlads i juli måned, som følge af at skolebådssejlads har været aflyst ind til nu. 

 

Status på tursejlerholdet (2. og 3. års kursister som sejler selv i sejlerskolebådene uden instruktør) 

Lars Fastrup står for dette hold. Der er godt 20 personer som måske kunne være interesseret i delta-

gelse i tursejlerhold i år, hvis det bliver muligt.  

 

Udlån af skolebåde til weekend- og feriesejlads 

På sigt skal det overvejes om vi kan lave et tilbud om udlån af skolebådene til weekendsejlads, ferie-

sejlads mv. Dette vil dog først være aktuelt når klubben har indkøbt 1-2 nye skolebåde.  

 

Øvrige forhold 

I FOF-regi afslutter et hold kursister der har taget Duelighedsbevis den 28. juni. I den forbindelse skal 

det overvejes, om det er muligt at rekruttere instruktører, så klubben mod betaling kan tilbyde et antal 

timer i praktisk sejlads som opfølgning på Duelighedsbevis-kurset. Kravet skal i såfald være, at kursi-

sterne bliver medlem af klubben, ud over betaling for sejladserne. 

 

Husudvalget v. Erik 

Generelt om klubhuset 

Klubhuset er fortsat lukket. Det er besluttet at toiletterne tilsvarende fortsat er lukket i klubhuset.  

 

Jollehuset er ligeledes fortsat lukket, således forstået, at jollesejlerne enkeltvis må gå ind og hente/af-

levere sit sejlerudstyr.  

 

Som følge af stærke ønsker fra jollesejlerne blev det besluttet, at der åbnes op for brug af toiletterne i 

jollehuset. Det er dog stadig ikke tilladt at bade og lave omklædning i jollehuset. Erik aftaler med ren-

gøringsselskabet, at de igangsætter rengøring dagligt af toiletterne i jollehuset. 

 

Bookning af klubhuset 

Udvalgsformændene bedes begynde at lægge reserveringer ind på klubhuset for 2021, således at 

klubhuskalenderen løbende er opdateret for de kommende 12-18 måneder. 
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3. Kommunikation til medlemmerne 

Hvad kan vi gøre for at styrke medlemmernes tilhørsforhold til klubben? 

Der skal arbejdes med at forbedre kommunikationen fra klubben. Udgangspunktet er kommunikation 

via klubbens hjemmeside men måske understøttet af ”allerts”, som udsendes til de af klubbens med-

lemmer som abonnerer på de enkelte undersites. (se også forrige punkt vedr. Tur- og motorudvalget). 

 

Ny udmelding på hjemmesiden angående Coronasituationen? 

Dette overvejes i løbet af den kommende uge jf. de udmeldinger som netop samme dag som nærvæ-

rende bestyrelsesmøde er kommer fra Dansk Sejlunion. 

 

4. Køb af nye skolebåde  

FU har arbejdet med alternative finansieringsmuligheder for indkøb af to skolebåde, som alternativ til 

en finansiering via fondsmidler. Der er opnået mindst to tilsagn fra medlemmer i klubben om lån af 

penge til køb af klubbåde, med pant i bådene. Dvs. lån af 2x375.000 kr. tilbagebetalt over 5 år og med 

årlig forrentning på 4%. Det vil sige at lykkes det ikke at skaffe fondsmidler til skolebåde, vil disse 

kunne finansieres via lån fra klubbens medlemmer. 

 

Der er nedsat en gruppe, ledet af Lars Fastrup, som gennem vinteren har defineret krav til nye skole-

både og som løbende har fulgt med i, hvilke både som udbydes. Der kikkes på bådtyper som Dehler 

29, Elan 31 og Hanse 315. Der har været flere købsemner i både ind- og udland, men Coronasituatio-

nen har sat en stopper for besigtigelse af de udenlandske emner, og en tilbageholdenhed fra FU’s 

side i starten af Corona-epidemien ang. besigtigelse af danske emner medførte, at disse er solgt til 

anden side.  

 

Lars Fastrup har to svensk Hanse 315 i kikkerten. Da det stadig ikke er muligt at komme til Sverige, er 

det aftalt at Lars forsøger at finde en svensk bådkonsulent, som på klubbens vegne kan gennemgå 

den af bådene som er mest interessant. Og siger konsulenten god for båden, kan den købes uden be-

sigtigelse.  

 

5. Eventuelt 

Frivilligfest (Coronafrifest) 

Festen var planlagt til 7. februar men udsættes til det igen bliver lovligt at gennemføre disse arrange-

menter. Det vil tidligst blive efter sommerferien. 

 

Markeret sejlrende til Egå marina 

Klaus, Karsten og Michael tager møde med Marinaen om udformning af en markeret indsejling til hav-

nen. Årsagen er, at der sker en så omfattende og hurtig tilsanding ved havnen, at det fremover ikke er 

muligt at foretage tilstrækkelig uddybning så en afmærket sejlrende kan undgås.  

 

 


