Referat ES-bestyrelsesmøde tirsdag den 3. juni 2019 kl. 19.00
Til stede: Flemming, Bo, Michael, Tom, Karsten, Rene, Erik, Klaus, Jesper og Peter
Afbud: ingen
Referent: Peter
Dagsorden:
1. Orientering om møde med Egå Marina.
ES har tilbudt at være med i en inspirationsgruppe i forhold til Marinaens arbejde med en
lokalplan for området. Vi har købt en bådplads til en af skolebådene og fået en bekræftelse på,
at havnen ikke opkræver havneafgift for skolebådene.
Tom skal til bestyrelsesmøde i Marinaen den 6. juni og vil der se, om han kan ændre den gamle
regel om, at voksne over 25 år skal betale til havnen, hvis de vi sejle jolle. Flemming, Jesper og
Rene laver et kort skriv om, hvilke joller, der vil understøtte og supportere arbejdet i
storjolleafdelingen.
2. Kort orientering fra udvalgene
Klubhus: Erik afventer beslutning om, hvad der skal ske med klubhuset.
Kapsejlads: Karsten melder om stort set samme antal deltagere som sidste år til Båkebanen og
Singlehand. Der er næsten nok hjælpere til H-båds liga stævne og der er ca. 20 både tilmeldt til
stævnet.
Optimister: René, Ud af de 15 som deltog i introduktionsugen ser det ud til, at 13 bliver, der ud
over er der yderligere 4 nye tilmeldinger.
Storjolle: Jesper tager et møde med AAS angående samarbejdet og skiftevis træning i Aarhus og i
Egå.
Tur- og aktivitet: Tom har 42 tilmeldte til spisning i forbindelse med pinsetyren til Mårup.
Sejlerskolen: Klaus har fundet kompetente erstatninger til sejlerskolens styring af den praktiske
sejlads o vinterens teoriundervisning, næste teorihold bliver på max 28.
3. Kontakt til potentielle sponsorer
Bo har stukket fingeren i jorden, for at finde ud af mulighederne for at søge støtte hos de store
fonde. Det var desværre kun Nordea Fonden, der var kontaktbar. Bo kontakter Salling Fonden,
når sekretariatslederen er tilbage fra ferie.
Bo fortalte, at vi vil blive kigget grundigt efter i forbindelsen med ansøgninger hos de store
fonde. Hvilket betyder, at vi skal udstråle nogle klare mål og ideer med det vi søger midler til.
4. Drøftelse af hvad vi vil med klubhuset i forhold til vedligeholdelse, udbygning eller noget helt
tredje. Dette medførte en god snak om, hvad vi vil med klubben og hvor vi ser ES om 10 – 15 år.
Drøftelserne endt med, at vi vil igangsætte en undersøgelse af hvad medlemmer gerne vil med
ES, hvad de 500 bådejere i havnen (der ikke er medlem af ES) mener, at ES kan gøre for at blive
interessant for dem og eventuelt hvad nærområdet ser de kunne bruge klubben til.

Den samlede bestyrelse blev enige om at igangsætte en undersøgelse, hvis resultat
skal kunne fremlægges på generalforsamlingen den 5. november 2019.06.04
Vi har selvfølgelig en sommerferie, der driller os lidt, men alle er parat til at speede op for at
forsøge at nå det.
Bo og Klaus undersøger om kommunen har personer med kompetence og tid til at medvirke.
Michael tjekker om hans journalistkontakt eventuelt er et emne til at designe en undersøgelse.
Michael og Peter udarbejder en tidsplan for hele processen.

5. Flere frivillige til de mange opgaver der er i klubben.
Peter udarbejder ”jobannonce” – ”stillingsopslag” som sendes ud til ES medlemmer og til alle
øvrige bådejere i havnen.
6. Eventuelt

Peter har bestilt T-shirts til alle hjælpere til H-båds Liga stævnet.
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