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Referat fra FU møde 16. marts 2020, afholdt via Skype 

Til stede:  Klaus Madsen, Peter Juul, Simon Pedersen, Lars Fastrup, Kim Almskou, Michael 

Aakjer Nielsen 

Fraværende: Flemming Rost 

Referent:  Michael Aakjer Nielsen 

 

1. Sejlerskolen – status 

I alt 32 kursister i år. Mangler en instruktør til sejlads om torsdagen. Men der arbejdes på en løsning, 

herunder at Simon evt. selv tager enkelte af torsdagssejladserne. Det er dog ønskeligt at Simon ikke 

bliver alt for belastet med selve sejladsundervisning, men primært varetager planlægning og koordine-

ring. 

 

Arbejder ud fra en plan om at anvende 2 skolebåde til selve sejlerskoleundervisningen. Desuden ar-

bejdes der på at gennemføre et ”Tursejlerhold”, for 2. til 4. kursister. Det kræver dog adgang til en 3. 

skolebåd (dvs. den nye skolebåd samt Larsen og Drabanten). 

 

Der er ønske fra Sejlerskolen om generelt at have adgang til 3 skolebåde, for at have et tilbud til 2., 3. 

og 4. års kursister.  

 

Mht. duelighedsbevis har 32 deltaget. 27 har bestået eksamen, 2 bestod ikke og 3 mangler at aflægge 

eksamen. De sidste aflægger eksamen når Corona-situationen er afviklet. Der er helt generelt stor til-

fredshed med den undervisning som Simon har stået for i vinter. 

 

2. Status på køb af skolebåde 

Gruppen har afsøgt markedet og der er forholdsvis få både til salg som matcher de ønsker 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 beder gruppen om at udskyde besigtigelser af bådene til når Coronasituationen er af-

klaret, men kan måske lave indledende besigtigelser virtuelt via Skype/Facetime ol.  

 

3. Økonomi 

Intet nyt. Støttebeløbet til vinduesprojektet er modtaget fra Århus Kommune.  

 

4. Status på energirenovering af klubhus 

Arbejdet følger planen. Hele renoveringsprojektet forventes afsluttet ultimo april. Arbejdet gennemfø-

res med respekt for hele Corona-situationen, bl.a. gennem at der kun er en person i samme rum af-

gangen, med minimum 2 m respektafstand samt med stor gennemluftning.  

 

5. Status på skur 

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

nye priser på materialer.  

 

Endelig beslutning om etablering af skur skal træffes på en ekstraordinær generalforsamling, som 

planlægges afholdt i forlængelse af standerskifte den 25. april.  
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6. Ekstraordinær generalforsamling 

Endelig beslutning om finansiering og etablering af etablering af skur i forlængelse af klubhuset skal 

træffes på en ekstraordinær generalforsamling, som planlægges afholdt i forbindelse med stander-

skifte og frivillighedsfest den 25. april. Endelig beslutning om dato for afholdelse af ekstraordinær ge-

neralforsamling træffes, når der er klarhed over den situation Danmark står i mht. Coronasmitte.  

 

7. Øvrige 

Forberedelserne til frivillighedsfest og standerskifte den 25. april fortsætter som planlagt. Jf. forrige 

punkt træffes beslutning om dato for frivillighedsfest og standerskifte, når der er klarhed over mulighe-

derne for at afholde arrangementer med mange deltagere. Planlægning af frivillighedsfest gennemfø-

res af Husudvalget og Peter. 

 

Aktiviteter som afholdes af Egå Sejlklub er indstillet i denne periode. Det betyder at der f.eks. ikke af-

holdes kurser eller træning, herunder at der ikke stilles trænere og RIBs tilrådighed. Klubben kan og vil 

dog ikke blande sig i, om der er grupper af sejlere som træner på egen hånd.  

 

8. Næste FU møde 

Næste FU møde afholdes 14. april. Storjolleudvalget v. Jesper deltager på dette møde. 

 

 


