Tidspunkt: 04.05 2015 klokken 19
Deltagere: Peter Graupner, Peter Rose, Kirsten, Steen, Jesper.
Afbud: Peter P, Ole, Mads, Pernille.
Referent: Kirsten
Omr.

Beslutninger/handlinger

Godkendelse af
referat fra sidst

Referat fra 07.04 2015 godkendt.

Teltlaug.

Arbejdsdag 31 maj. Morten Rehne har meldt sig og vil gerne
stå for det. Telte opsættes / sorteres og pakkes organiseret
sammen. Der indkøbes farve spray og kasser til opbevaring
m.m. når vi har lavet Bunkerne og kan se behovet.
Teltlaug skal stå for ledelse af opsætning og nedtagning af
telte. Alle der vil hjælpe i teltlaug, få gange om året, bedes
kontakte Kirsten på kirramb@gmail.com eller 41570258.
Der søges certificering på telte. Teltoverskud fordeles med
halvdelen til en teltpulje og halvt i ungdomsarbejde.

Nyt fra kurser

Idrætsleder Akadademi

Sailing Århus udvalg

Strategimøde 22.04. God stemning og vilje til at nå
hinanden. Strategiproces styret af Henrik Voldsgård. Nyt
formandsvalg 04.05: Mette fra Bugten fortsætter som
formand.
Meget travlt fra nu til efter VM i 18!  Der er stort behov for
alle slags frivillige!!!
Regatta udvalg arbejder. Der er størst behov for frivillige til
Laser EM 17  24 juli.

Megafon?

- Ole L: Gitte (Olav Hansen) har nogle megafoner meget billig til
salg hvis det har interesse.
Tak for tilbuddet  Vi har ikke behov.

Søspejderlandslejr

Jollehus: 25.07  07.08 2015 

Klubhus: 27.07  05.08
2015
Et par seniore tilser lejeren morgen og aften.

Ansvarlig

Liga

Liga 2. division. Egå Sejlklubs Liga hold: Kenneth Smidth +
Torben Sloth + Peter Ladefogde + Lars Hjort + Christian og
Bo. Der trænes flittigt. De sejler første gang i Skive 16 og 17
maj.

Sportsbåd i ES

Hvordan rekruteres sejlerne? Kom og prøv gratis 7 og 14
Maj.
 Bundmales / tages op og skrubbes hver uge? Ligahold
foretrækker pt. at tage op og vaske hver 14dg lidt endnu.
 Status for rum til sportsbådssejlerne? Der er nu uventet
tvivl om stemning for at Sportsbådesmiljøet skal rummes i
Jollehuset???
 Vi afventer møde med KBL om fællesstævne.

Hjælperfest

Planlægges til efteråret. Obs lister over hvem der skal med,
fra alle udvalg.

Sejlerskolen

Status på sejlerskolen er, at der er fuldt hold – dvs. 24
deltagere fordelt med 3 deltagere på hver af de to både med
sejlads alle hverdage undtagen fredag. Den ene skolebåd
deltager i kapsejlads på båkebanen om tirsdagen. Det er
med hiv og sving (og god hjælp fra mine kontakter i klubben)
lykkedes mig at skaffe 8 faste instruktører samt 78 afløsere,
hvoraf flere har tilkendegivet, at de gerne til næste år vil
tage en ”fast” tørn. Det er rigtigt positivt og jeg synes det er
vigtigt, at der er en bred instruktør/afløserporteføjle
således, at de faste instruktører med god samvittighed kan
”melde fra” enkelte gange uden at vi derved kommer i
bekneb.
På ventelisten er der p.t. 12 personer skrevet op, hvoraf de
6 har tilkendegivet, at de først kan deltage fra
2016sæsonen. Ventelisten var tidligere ”større”, men det
har vist sig, at deltagere på ventelisten ”falder fra” eller
søger andre græsgange, hvis de ikke straks får tilbud om
plads hos os – dermed kan det reelle antal personer på
ventelisten godt være mindre end de 12/6 stk.

Ny www

Afventer stadig at komme fra Gösta.

Nyt fra Rambla

ES indgår i skolesamarbejde med Den Blå Rambla, Uno,
DS udviklingskonsulent og SÅ.

Evt.

Turudvalgets næste arrangement “Pinseturen til Mårup”:
For øjeblikket er der 12 både tilmeldt, men tilmeldingsfrist er
den 11. maj, så der nå at komme flere. Ole Frandsen har lovet
at stå for den praktiske afvikling. Det er i øvrigt Tur-udvalgets
sidste arrangement inden sommerferien.

Renovering af Jollehus: 
Der søges

 Vinterbadere.

Næste møde: torsdag 11 juni

