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Omr.
Sidste referat

Beslutninger/handlinger
Speedbådskørekort:
Ole L finder dato for afholdelse. Afholdelse efter Påske 2013.
Ole L omtaler muligheden i Båken 1/2013.
Renovering af møbler i klubhus:
Ole Ø aftaler inden udgangen af januar prøvemaling ét bord og en
stol.
Ole Ø arbejder videre med opsætning af projektor.
Hjemmeside:
Peter J redegør for status på næste bestyrelsesmøde
Tagkonstruktion:
Arbejdet er afsluttet – småting/finish mangler. Udbedres i løbet
januar/februar. Klubhuset trænger til maling…….

Plan for
Optimistudvalg

Optimistudvalget sælger ud af de ældste Optimistjoller. Prisleje
kr. 500,- til kr. 1.000,-. Klubbens medlemmer kan naturligvis købe
disse joller. Jollerne annonceres i DBA. Flemming skriver notits
herom i Båken 1/2013.
Opstart af nye Optimister i foråret 2013 er under forberedelse.
Der arbejdes på planer om mulig annonceres i lokalaviserne.
Jesper træffer selv beslutning herom. Det skal dog lige kordineres
med Ole L, så der evt. kan laves noget fælles for optimist og
sejlerskole

Gaste- og
ægtefælle

Pt. 9 nye ægtefællemedlemmer. Notits i Båken 1/2013.
Med hensyn til forsikrings- og tilhørsforhold vil der i den
kommende sæson blive bedt om registrering af gaster, der
deltager i klubbens kapsejladser.
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Sailing Aarhus

Peter J har deltaget i SA-møderne det seneste år. Årsberetningen
rundsendes til den øvrige ES-bestyrelse. Tall Ship i 2013. For
pengenes skyld – ikke noget med sejlsport at gøre. Der arbejdes
for at etablere et internationalt sejlsportscenter i Aarhus.
Efter en længere debat når bestyrelen til en erkendelse af, at Egå
Sejlklub ikke længere kan se et formål med fortsat deltagelse i
samarbejdet Sailing Aarhus. Det har været en tilbagevendende
debat på de seneste mange møder, hvor bestyrelsen gang på
gang oplever at SA ikke tilgodeser ES. Bestyrelsen ser ikke at
medlemskab i SA gavner ES.
Bestyrelsen ønsker at koncentrerer sine kræfter om drift og
udvikling af egen klub, uden at skulle afse betydelige kræfter til
SA samarbejdet. Claus meddeler Sailing Aarhus bestyrelsens
beslutning umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Peter J

Bankskifte

Praktiske udfordringer omkring ind- og udbetaling af kontanter,
samt manglende velvilje til at yde sponsorater betyder, at Egå
Sejlklub ikke længere ønsker at være kunde i Danske Bank.
Peter J kontakter kapsejladsudvalgets kontakt i Sparekassen
Kronjylland samt klubbens kontakt i Nordea. Af praktiske årsager
opretholdes driftskontoen i Danske Bank året ud.

Peter J

Egå Marina

Claus følger op på mødet med Egå Marina.

Claus

40 års jubilæum

Egå Sejlklub har 40 års jubilæum den 14. Juni 2013. Bestyrelsen
har ønske om at festligholde begivenheden – Hvordan, hvornår,
mv. drøftes senere.

Claus

Leverandør af øl/
vand

Klubhus- og Kapsejladsudvalget finder ny leverandør af øl/vand,
da aftalen med Royal Unibrew udløb ved årsskiftet.

Steen/Ole Ø

Bordet rundt

Aarhus Big Boat Race 2013 er langt fremme planlægningsmæssigt. Stævnet kan blive større i 2013 end i 2012.
Vi skal finde en ny formand for Sejlerskolen inden
generalforsamlingen.
Der mangler umiddelbart nye elever til den kommende sæson –
annonce i lokalavis ønskes
Blandt nytilkomne medlemmer er 9 ægtefællemedlemmer og en
enkelt af den de tidligere udmeldte Optimist-medlemmer.
ES har for første gang i mange år et af sine egne medlemmer i
gang med en OL-kampagne, og flere forventes at følge efter.
Der er fundet en løsning til afløsning af Ole Nielsen, der i mange
år har forestået lørdagsfrokosterne.

Næste møder den 05. Marts 2013, 18. april 2013
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