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Referat fra FU møde 14. april 2020, afholdt via Skype 

Til stede:  Peter Juul, Klaus Madsen, Flemming Rost, Michael Aakjer Nielsen 

Fraværende: Ingen 

Referent:  Michael Aakjer Nielsen 

 

1. Storjoller – status 

Lige nu er alle aktiviteter lukket ned hos både storjoller og optimistjollerne. Ingen aktiviteter igangsæt-

tes før end der er grønt lys fra bestyrelsen.  

 

2. Økonomi 

Økonomien følger pt. budgettet. Afhængig af hvordan Corona-situationen udvikler sig, kan aktivitetsni-

veauet i sejlklubben blive berørt så meget, at de forventede indtægter reduceres.  

 

3. Status på energirenovering af klubhus 

Arbejdet følger planen. Første del af arbejdet med udskiftning af vinduer er færdig, og medfinansierin-

gen fra kommunen til denne del er modtaget. Anden del af arbejdet med selve isoleringen er næst 

færdig og arbejdet er endelig afsluttet ultimo april. Arbejdet er gennemført inden for tidsplanen og til et 

beløb lidt under budget. Regnskab for denne del fremsendes snarest til kommunen mhp. udbetaling af 

den kommunale medfinansiering.   

 

Endvidere er skipperstuen næsten færdig. Her mangler kun nogle reoler, stole og belysning. Ligeledes 

er terrassen næsten færdig og mangler kun rækværk. 

 

Hele renoveringsprojektet er flot gennemført til trods for Corona-situationens begrænsninger. Der skal 

lyde en stor ros og tak til alle de personer som har indgået i arbejdet. Uden den store frivillige indsats 

var arbejdet ikke blevet gennemført inden for tidsplanen og til under budget.  

 

4. Klubhuset 

Klubhuset er fortsat lukket jf. udmelding på hjemmesiden. Der opsættes skilte på toiletdørene som 

skal tydeliggøre, at toiletterne ikke må benyttes og man henvises til havnens toiletter.  

 

FU nedsætter et udvalg som skal lave en udsmykningsplan for klubhuset. Udsmykningsplanen skal 

sikre, at klubhuset indrettes så det peger ind i fremtiden, herunder med fokus muligheder for f.eks. E-

sport. Udsmykningsplanen skal rumme forslag til indretning og udsmykning, dvs. bordopstillinger, reo-

ler, gardiner, billeder og anden udsmykning.   

 

5. Ekstraordinær generalforsamling mht. beslutning om bygning af skur 

Såfremt der skal bygges et skur i forlængelse af klubhuset, jf. de skitser som blev vist på generalfor-

samlingen i november 2019, skal dette godkendes via en generalforsamling. FU har besluttet, at der 

ikke afholdes nogen ekstraordinær generalforsamling før end den kan ske via fysisk fremmøde. Alter-

nativt at en beslutning træffes på den ordinære generalforsamling i november.   

 

Fra Århus Kommune er der givet tilsagn om medfinansiering med den begrænsning, at byggeriet skal 

være gennemført inden udgangen af 2021. Dette vil kræve at arbejdet igangsættes i år og dermed 

med afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i forårssæsonen. Klaus har kontaktet kommu-

nen mhp. at kunne få tidsfristforlængelse på 1 år med begrundelse i den nuværende Coronasituation.   
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6. Status på skur 

Der er modtaget byggetilladelse fra Århus Kommune. Klaus er i gang med at optimere og indhente 

nye priser på materialer.  

 

7. Standerskifte 

Standerskifte den 25. april aflyses, men selve standeren skiftes ved lejlighed. Peter laver et nyheds-

brev som erstatning for den tale som normalt holdes ved standerskifte. 

  

8. Status på køb af skolebåde 

Den nedsatte gruppe har afsøgt markedet og der er forholdsvis få både til salg som matcher de øn-

sker vi har til en skolebåd. Gruppen har kik på Elan 31, Hanse 315, Bavaria 31-32, Bavanca 320 mv.  

 

Gruppen havde planer om at besigtige et antal potentielle både i weekenden 21.-22. marts i Danmark 

og Sverige. FU har bedt gruppen om at udskyde besigtigelser af bådene til Coronasituationen er afkla-

ret.  

 

9. Sejlerskolen i forårssæsonen 

Alle aktiviteter er lukket ind til Coronasituationen er afklaret. 

 

10. Ungdomssejlerne i forårssæsonen 

Alle aktiviteter er lukket ind til Coronasituationen er afklaret. 

 

11. Storjollerne i forårssæsonen 

Alle aktiviteter er lukket ind til Coronasituationen er afklaret. 

 

12. Kapsejladser i forårssæsonen 

Alle aktiviteter er lukket ind til Coronasituationen er afklaret. 

 

Kapsejladsudvalget afklarer om der kan åbnes op for tilmelding nu, men ingen sejladser kan afholdes 

før tidligst efter den 10. maj. 

 

13. Haarup Mixer Cup 

Kapsejladsudvalget mødes den 14. april mht. beslutning om afholdelse, flytning eller aflysning af sej-

ladsen.  

 

14. Turaktiviteter i forårssæsonen 

Alle aktiviteter er lukket ind til Coronasituationen er afklaret. 

 

15. Klubhusaktiviteter i forårssæsonen 

Alle aktiviteter er lukket ind til Coronasituationen er afklaret. 

 

16. Udlån af klubhuset i forårssæsonen 

Udlån af klubhuset er ikke mulig førend Coronasituationen er afklaret.  

 

17. Øvrige aktiviteter  

Afholdelse af frivillighedsfest udsættes. 
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18. Næste FU møde 

Næste møde med deltagelse af hele bestyrelsen afholdes 14. maj.  

 

 


