
 

 
 

 

Tidspunkt:  02.09 2015 klokken 19 
 
Deltagere:, Peter Rose, Kirsten, Steen, Peter P, Pernille, Peter Graupner. 
 
Afbud: Ole Ø, Jesper, Mads. 
 
Referent: Kirsten 
 

Omr.  Beslutninger/handlinger Ansvarlig 

Godkendelse af 
referat fra sidst 

Referat fra  11.06  2015. Godkendt 

 

 

Mobil pay / swip Vi kan få mobilpay, vi skal bare have en smartphone til det 
brug. Den anvendes ved arrangementer i klubhuset, ved 
stævner og lignende. Rose køber en der kan det nødvendige 
inden næste bestyrelsesmøde (09.09 2015) og udarbejder en 
vejledning der følger smartphone.  

 

Teltlaug Der er meget brug for nogen der vil stå for vores telte. 
Opgaven består i at sørge for at de bliver pakket systematisk 
sammen så de er tilgængelige når de skal bruges næste 
gang og at få købt løbende mangler ind og sørge for at telt 
dug bliver kørt til syning ved behov. Det er meningen at dem 
der skal bruge teltet selv leverer mandskab, dem der 
efterlyses her skal kun tage sig af "systemet". Kirsten 
modtager med meget stor henrykkelse hjælpere til opgaven 
på 41570258. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIB park  Humber er gået i limning og limes af firma efter standerskifte. 

Vi ved at Bric`s motor nok snart går. 

 

Sailing Århus udvalg Strategi processen fortsætter på højtryk mod 
"bugtklubbestyrrelseskonferencen" der holdes i ES søndag 
04.10 2015 kl 10 til 17. 
Det har været en travl sommer. Alle 3 stævner, der lå i 
skolesommerferien er afviklet godt. Der har været få hjælpere 
fra ES. Der har været stort slid på Bålkilde, da de få andre 
Metteskippere ikke har kunnet! 
-Hvordan motiverer vi flere af dem der har tid, til at hjælpe? 
Hvordan viser vi at det er sjovt og givende at være hjælper? 

 

Søspejderlandslejr Forløb super godt.   

 
Referat fra 
Bestyrelsesmøde 



 Liga Næste stævne 29 + 30.08 i Fåborg og 12 + 13.09 i 
Skovshoved.  

 

 Sportsbåd i ES Det har været et meget langt og sejt forløb at få lavet 
strandflag til PR for sportsbådene. Der er nu 2 fødder, som 
kan anvendes til andre flag, ved behov. Skal i blæst sikres 
med f.eks. sten på fødderne. 
Der kommer langsomt flere henvendelser på at sejle i Bone. 
Det er gratis at sejle i Bone resten af året. 
Ny fb side: Egå Sejlklub Sportsbåd. 

 

Vinterbadere i 
jollehus 

Starter 1. nov.  
En del af kontingent fra vinterbadere skal gå til at 
vedligeholde jollehus. 
Sejltøj kan derfor ikke hænges til tørre i trænerrum og 
drengebad. Vi må finde løsning på dette. 

 

 Renovering af 
Jollehus:   

Der søges f. eks Bygge og anlægs fond kommunen (før 1 
oktober), f.eks. til varmen.  

 

Ny www,  Skulle gå i luften i morgen. Ole L er meget tilfreds. PG syntes 
at den er rigtig flot. 

 

 Nyt fra Rambla Skolesamarbejde med Den Blå Rambla, Uno, DS 
udviklingskonsulent og SÅ. 7 arrangementer i august og 
september til ES . De første har været meget vellykkede! ES 
(er ikke taget af jollebudget) har indkøbt 4 brugt opti til 
opgaver som skolesamarbejde. 
Pernille vil gerne have andre joller til plask og leg flere dage 
om ugen og har kontaktet Den Blå Rambla om vejledning om 
at søge penge til joller.  
 
Den Blå Rambla fremstød er flyttet til 29 og 30 august. Vi 
henviser til at man må komme og se på Opti Rangliststævne. 
Og Gyda står på Dokk1 med foldere for ES + Opti + Laser + 
sportsbåd. Der er gået meget energi i at få lavet PR 
strandflag for B-one og disse når ikke at blive færdig før 02.09 
Laser tryk har ikke været kvikke at samarbejde med. Alt har 
skullet hales ud af dem, der har været 4 - 5 forskellig der har 
svaret på mails og meget lange svartider over sommeren. 
Vector fil er lavet privat. 

 

Hjælperfest: Planlægges nu. Afholdes efter GF. 
Obs lister over hvem der skal med, fra alle udvalg, sendes til 
KR. Derefter bestemmes arrangementet. 
Takketale v /PG 

 

Næste 
bestyrelsesmøde 

Næste ES bestyrelsesmøde bliver atypisk og tænkes brugt til at 
snakke om hvad der går godt i ES og hvad vi kan gøre bedre, 
hvordan, med focus på bestyrelse og udvalg. Vi skal dog også 
bruge lidt tid på at snakke om SÅ. Mette, der er formand for SÅ 
vil gerne komme og være med i debatten fra kl 18 ‐ 19, for at 
styrke vores viden om det arbejde der sker SÅ i dag og få vores 
mening med på vejen. 

 

 ES 
generalforsamling 

Hvornår? Ti 3.11 2015
 

 



Standerskifte Hvornår: 24.10 2015  

Generel 
gennemgang af 
klubbens 
forsikringer. 

Gennemgang ved Steen Wintlev fra DS med henblik på om vi 
kan spare noget / alt er fornuftigt dækket.  
 

 

Evt. ‐ PG +PR+KR vil gerne holde møde med de enkelte udvalg. 
Disse søges aftalt førstkommende. 
 
‐18 + 20.09 kl 08‐20. Vil der være fremstød for søsikkerhed 
v/trygfonden. Der søges 2 personer til sagen og klubben får 
2000kr for indsatsen, der er spørgeskema der skal udfyldes: 
 
‐ PP vil evt bede trygfonden lave redningsflåde demo. 

 

 
Næste møde: 09.09 2015 kl 18.00 se udsendt dagsorden 
Forplejning: Peter Graupner 
 


