
 

 
 

 

Tidspunkt:   17.02 2016 klokken 19.00 - 21.00  
 
Deltagere: Peter Rose, Kirsten, Steen, Per Selmose, Ole Ø, Niels Amstrup, Peter P. 
 
Afbud: Pernille, Mads, Ole Ø. 
 
Referent: Kirsten 
 

Omr.  Beslutninger/handlinger Ansvarl
ig 

Godkendelse af 
referat fra sidst 

 

Referat fra 20: Godkendt. 

Forslag til fremtidig dagsorden. PS laver endeligt oplæg til fremtidigt struktur. 

 

Udvalg Runde siden sidst, indsendes senest en uge før og kommer på dagsorden ud:  

- Liga møde givet videre til Lars Hjort, vi var dog enige om, at ES og Bone var 
vigtigere end møde i ligaforeningen. Lars fortæller, at ligaholdet fra 2015 meget 
gerne vil i ligasejlads igen, når der er mulighed.  
Lars (eller en anden fra holdet) har lovet at hjælpe med Bone, til ”Vild med vand” 
og i planlægning af Bones 2016.  
Plan lægges med Fritse. Kirsten søger, at lave aftale om børn en dag vi kan tage 
os bedre af dem end til "Vild med Vand", aftale om "Bone" evt "B-one of us" til 
prøv en sejltur måske fra DMC bro og et årligt tilbagevendende Ligaagtigt på Retro 
Cup regler, taske kapsejl stævne for bugten i B-one (og andre sportsbåde). 
- Viggos legat til optisejlere/ opti miljøer er søgt v/ Kirsten med input fra 
Kenneth. 
- Kapsejludvalg: Deltog i møde med ASK ang. Pointsejladser i aftes – klar til 
sæson: “Business as usual”. 

 

RIB 

 

Kenneth har oplyst at Tonado 1+2+3+ Humper kan trailes lovligt på den trailer de 
står på. 

 

Jollehus  Varmepumper: Er bestilt. 
Andreas har påtaget sig indkøb af isolering og overblik over opsætning. 
Nye tal på gulve i omklædning ved Kenneth, De nye tal godkendes og arbejdet 
sættes i gang. 

 

Sailing Århus  
 

Generalforsamling i marts. 
Revision af vedtægter og forretningsorden. 
Bl. a. med henblik på, at åbne SAA GF for alle medlemsklubbers 
medlemmer. 
Der efterlyses medlemmer til udvalg:  
‐ Emergin Nations Program (program, der skal gøre det muligt for nye 
lande at deltage i VM)  
- Følgebåde, udarbejdelse af forretningsmodeller for tilvejebringelse af 
materiel  

 

 
Referat fra 
Bestyrelsesmøde 



‐ Udenlandske landshold træningslejre/ophold hos SÅ klubber 
Alle er velkommen: 
- SAA holder konference om det nye Sejlsports Center Torsdag 03.03 ved 
DOK 1. 

Ny ES folder Vigtigt vi får samlet vores foldere og at de kan hentes ved behov.  
Status på revision af ES folderen og indsamling af udvalgsfoldere. 
Lægges på vores fælledrev til redigering og på www til print. 
Kirsten mangler fortsat materiale fra flere udvalg, Kirsten tager kontakt til udvalg 
snarest. 

 

Nyt fra EM Nyt fra Bådmesse på EM 19-21.08 2016 - Peter Juhl tager ansvar og ønsker en at 
dele opgaven med. 

EM overvejer at købe Mobile hytter, enighed om, at det lyder rigtigt godt! 

Nyt fra Vild med vand EM 29.05: Robl er presse kontakt. Næste møde er 18.02. 

 

Nyhedsbrev Nyhedsbrev opstartet 01.02 2016, da informationer ikke så ud til, at nå 
medlemmerne i tilstrækkelig grad via hjemmesiden. 
Peter Rose: Der mødte ca. 40 medlemmer til tur - udvalgets ”teknik-aften” 10.02. 
Det indikerer utvetydigt, at et nyhedsbrev er en god ting. 
Fremtidig udsendelse vedtaget. Vi skal være obs på, at tekst skal ligge på 
hjemmesiden, før der kan linkes til det fra et nyhedsbrev.

 

Østjysk Kreds Møde 26.01 i Bugten.  
Gråsten sag på DS GF til afstemning om genoptagelse, hvis de stemmes ind har 
DS et stort problem i forhold til DIF og landets love, fordi Gråsten Sejlklub ikke har 
overholdt love og ikke fuldt given vejledning. 
Vild med vand en mega succes i Vejle og det tog 5 år at blive det! Råd fra Vejle: 
hold fast, gentag!  
Der arbejdes med gode måde at bortskaffe udtjente både. Carl Gerstrøm på 
sagen. 

 

Dansk Sejlunion DS Gf: Hans, Henrik og Christina ønsker genvalg. Mads Christensen ønsker ikke 
genvalg. Der kendes ikke nye kandidater. 
 
DS strategi 2016 – 2018 Se bilag 4 

 

Fonde og puljer Udnytter vi vores muligheder? Skal vi have en, der har overskud til at se på tilskud 
og fonde i relevante udvalg? 
Plask og leg: Sofus fra Rambla lød meget interesseret i Plask og Leg, da Kirsten 
tilfældigt snakkede med ham.  
Der er enighed om, at kurser er godt for ES og at der på bestyrelsesmøder kan 
tages stilling til om det er på udvalgs budget eller ES budget, at medlemmer 
deltager i kurser. 

 

Hjælper-fest Kort refleksion over fredagens frivillig-arrangement. 
Det vedtages at det er fast, årligt 1. fredag i februar. Kirsten R tovholder. Alle ES 
udvalg sender løbende rapport om hjælpere, der har ydet mere end et dagsværk 
for ES til Kirsten, der skal oplyses navn på hjælper og mail adr.

 

Evt. ‐ Aktivitetsstøtte opgørelse skal være inde inden 01.03, det har i flere år været 
Jonas der har lavet oplæg til Kasseren om det. Jonas har for meget nyligt sagt fra. 
Niels prøver at finde oplysninger fra Jesper og sender til Rose. 
‐ Per S. minder på" to do listen" og at punkterne også skal udføres og at der gives 
besked om at punktet er i mål. 
‐ Ole Ø oplyser på tlf, at der nu er 11 på Rush fils: bestyrelsen + Kenneth + Ole L. 
‐ Erik B laver de før omtalte nøgler til Kahytten, der fremover vil være aflåst, til f. 
eks. juryrum. 
‐ Mobil pay oprettes efter 01.03. 

 

 



Næste møde: 16.03 2016 
 
 
 
 
 
  


