
 

 
 

 

Tidspunkt:   16.03 2016 klokken 19.00 - 21.00  
 
Deltagere:, Peter Rose, Kirsten, Steen, Per Selmose, Ole Ø, Peter P, Pernille. 
 
Afbud: Mads, Niels. 
 
Referent: Kirsten 
 
 

Omr.  Beslutninger/handlinger Ansvarl
ig 

Godkendelse af 
referat fra sidst 

Referat fra 17.02 2016: Godkendt.  

Hensættelser 

 

 

 

 

 

 

RIB motorer 

Enighed om, at det er rimeligt at hensætte noget til RIB fra egne stævner mm. 
Der sættes en ramme med 500kr / dag / RIB.  

Hensættelse til Mette fra egne stævner mm. Der sættes en ramme med 500kr / 
dag. 

Det er tidligere besluttet at RIB og Mette indtægter fra SAA stævner  

Vi har 2 ud af 6 motorer hvor ben sidder fast, så impeller ikke kan skiftes, det 
betyder, at de kan gå når som helst og ikke repareres.  

Der indhentes pris på ny motor, da der er stemning for at købe ny..  

 

Jollehus  Plan for renovering.  
- Lille rum på 1.sal isoleres - er i gang. 
- Nye, ikke glatte og hele gulve i omklædning med fald mod afløb - er i gang. 
- Plader til skråvæge i lille rum på 1.sal (Jem og Fix fond søges) 
- Trappe op midt i huset vendes 90grader og bevares, det vil give uro gemme 
rum med køkken, hvis trappen fjernes.  
- Trappeopgangen lukkes på 1. sal og der sættes dør i.  
- Nyt vinduesparti mod vest i lille rum på 1.sal 
- Der byttes på Pige og Drenge omklædning, da der er flest drenge og de så får 
det store rum. 
- 5 energibesparende brusere til vest omklædning og 4 energibesparende 
brusere og fugtstyret udsugning øst omklædning . 
- Varmeflytningsventil fra Trænerbad / Vinterbaderrum til øs tomklædning.  
- Permanent ophæng til sejltøj i baderum  
- Lakering af bænke og døre  
- Nyt Køkken:   

 

Ny ES folder På vej.  

Aktivitets-
regnskab 

Bestyrelsen og opti-udvalget er enig om, at opti-udvalget registrer aktiviteter for 
2016 og fremover.  

 

 
Referat fra 
Bestyrelsesmøde 



Den Blå Rambla 26 + 27 + 28.08 
Vores program er 28.08: 
Prøv en Opti eller simulator 
Prøv en sportsbåd 
Infobod med kaffe og kage i klubhus 

 

Bådmessen Assistent til Peter Juul efterlyses i standerhejsningstalen.  

Vild med Vand Ansøgning og program omdeles og lægges på Rush Fils. Obs at program 
indeholder datoer ud over 29.5!!! Program godkendes. 
Opgaver fordeles:  
Niels Opti sejlads og opti-simulator 
Per: Kølbåd og sø sikkerhed  
Kirsten: Sportsbåd 
Ole Ø: Infobod i klubhus 

 

Vinterbader 
Generalforsa
mling 

30.03 kl 19.30  
Ole Ø åbner kl 19 og laver aftaler om salg af øl og vand. 

 

Liga møde i 
ES  

26.04 på Tune up dagen. Dansk Sejlunion og Ligaforeningen har bedt om at 
holde Liga møde i Egå Sejlklub. Ligaforeningen er for alle sejlklubber der er med 
i eller ønsker at være med i Liga sejlads. 
Hvem vil deltage ? 
Den gives videre uden for bestyrelsen. 

 

Standerskifte 30.04 For hele klubben.... 
Steen skyder for Bålkilde der er på vandet i Mette til TORM JGP. 

 

Bone Da vi fik Bone, lovede vi at give nogen børn sejltur og at lave en årlig sportsbåds 
kapsejlads, aftaler er først nu på plads: 
Børn får program a la skolesejlads med 5 "stationer": SUP, kølbåd, B-one, 
optisimulator og snak om vejr-vind-vand-sikkerhed og knob. 
12.06 afholdes for 3 mini instituationer i Egå Sejlklub med hjælp fra KBL 
21.06 og 05.07 afholdes for Aarhuskolonien Ahl i KBL med hjælp fra ES 
17 og 18.09 afholdes for første gang sportsbåds nok matchrace i B-one for 
Aarhus Bugten. Program er ikke "strikket færdigt" endnu. 

 

Evt Påmindelse på input til nyhedsbrev før udgang af hver måned.  

Emner til senere 
drøftelse 

Tilbud til medlemmer uden egen båd?  

 
Næste møde: 20.04 2016  


