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Referat fra FU møde 1. december 2020 

Til stede:  Peter Juul, Flemming Rost, Anne Juul, Tom Christiansen vedr. pkt 1, Ole Lundskov 

vedr. pkt. 2, Michael Aakjer Nielsen 

Fraværende: Klaus Madsen, 

Referent:  Michael Aakjer Nielsen 

 

1. Møde med Tom Christiansen angående opgaver vedr. Egå Marina (EM) 

Der er bestyrelsesmøde i EM den 2. december. Tom fortalte at mødet har fokus på de udviklingspla-

ner som EM har for havnearealerne.  

 

Tom medtager ønske om at udvide arealet til jollerne, da antallet af joller er stigende. Endvidere vil 

Tom på dette eller kommende bestyrelsesmøde i EM løfte muligheden for, at ES kan låne arealer til 

nye aktiviteter f.eks. kajaksejlads. 

 

2. Møde med Ole Lundskov vedr. Teknik- og materieludvalget 

Peter og Klaus har holdt opstartsmøde med det nye Teknik- og materieludvalg, som fremadrettet får 

ansvar for drift og vedligehold af klubbens materiel, dvs. Ribs, joller, skolebåde, dommerbåden Mette, 

kapsejladsgrej mv. Der udarbejdes en plan for arbejdet og for den organisation som vil stå for arbej-

det. Det nye udvalg overtager ansvaret for materiellet fra 1. januar 2021.  

 

Det er aftalt budgetterne til drift og vedligehold af materiellet fremover forankres i Teknik- og materiel-

udvalget.  

 

Det vil dog stadig være sådan, at brugerne skal levere materiellet tilbage i samme stand som de lånte 

det, herunder i rengjort stand, ligesom de selv forestå de helt små reparationer umiddelbart efter brug.  

 

Ligeledes skal brugerne også fremover indgå i vedligeholdelsesaktiviteterne, herunder i forårs-/efter-

årsklargøring af materiellet.  

 

3. Status på bygning af nyt skur 

Arbejdet er igangsat og følger planen. Der er indgået aftaler med de håndværkere som skal bistå. 

Klaus er i gang med at lave arbejdspakker til de frivillige som skal indgå i arbejdet.  

 

Frivillige har foretaget rydning af gammelt skur samt fliser, således at arealet er klar til udgravning og 

støbning af fundamenter, hvilket vil ske primo december.  

 

4. Træning af talent og elitesejlere – referat af møde med de øvrige sejlklubber i 

Århusbugten 

Michael mødtes mandag den 23. november med repræsentanter for Marselisborg Sejlklub, Århus Sejl-

klub, Kaløvig Sejlklub og repræsentant fra Elite- og talentcenter Århus (ETA) vedrørende samarbejde 

om træningsaktiviteter for klubbernes sejlere, herunder også talent og elitesejlere. Grundtanken er 

fælles trænerindsats, koordineret via klubbernes repræsentanter i ETA.  

 

Fra ETA udarbejdes et oplæg som mere konkret beskriver tankerne med samarbejdet og hvad det er 

klubberne får ud af at deltage, og betale, til ETA. Dette oplæg er ikke modtaget endnu. 

 

5. Sponsorer (til stævner, skolebåde og skur) 

Klubben vil også i fremtiden arbejde på at opnå sponsorater i forskellige sammenhænge. Det er dog 

vigtigt at det er vigtigt at dette koordineres på tværs af udvalgene, således at de samme sponsorer 
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ikke kontaktes samtidig fra flere udvalg. Endvidere at sponsorarbejdet knyttes til afgrænsede større 

aktiviteter f.eks. stævneafholdelse, køb af materiel osv.  

 

Udover sponsorarbejdet vil klubben i forbindelse med almindelige indkøb fortsat arbejde på at opnå 

gode rabatter. 

 

6. Fremtidige finansieringsmuligheder 

FU arbejder med en række alternative finansieringsmuligheder med henblik på at få midler til f.eks. 

nye skolebåde, klubmateriel, klubaktiviteter og forbedringer på klubhuset. Der ses bl.a. på muligheden 

for at opnå lån hos medlemmerne (tilsvarende som ved finansiering af den nye skolebåd) og til lån via 

Kommunekredit, der er et fælleskommunalt selskab som yder lån til bl.a. foreningslivet.  

 

Finansieringsmulighederne skal ses i sammenhæng med, at det oprindelige realkreditlån på klubhuset 

blev udbetalt med udgangen af 2019, hvilket har givet en besparelse på klubbens budget.  

 

7. Hjemmeside 

Ole Lundskov og Peter arbejder med en ny template og dermed modernisering af klubbens hjemme-

side, som giver flere muligheder layout- og funktionsmæssigt. Endvidere vil en ny template gøre frem-

tidige opdateringer nemmere at gennemføre.  

 

8. Fremtidig bestyrelse og bemanding af udvalg 

Idet det ikke er muligt at afholde generalforsamling i november som oprindeligt planlagt, vil den nuvæ-

rende bestyrelse og FU fortsætte arbejdet for klubben frem til Coronasituationen tillader en sikker af-

holdelse af en generalforsamling. 

 

I den mellemliggende tid vil FU arbejde videre med organisering i klubben jf. den information der har 

været på hjemmesiden.  

 

Anne Juul har accepteret at indgå i den fremtidige bestyrelse, såfremt denne opnår valg på den kom-

mende generalforsamling. Af den grund vil Anne allerede nu indgå i kommende FU møder. 

 

9. Eventuelt 

I Sejlerskoleudvalget vil der i starten af det nye år blive afholdt et møde med alle sejlerskoleinstruktø-

rerne mhp. at få fastlagt den fremtidige model for praktisk sejlads i sejlerskolen, herunder muligheder 

for at få gennemført praktisk sejlads for flere hold end i dag. Anne vil udarbejde et forslag til model in-

den mødet.  

 

Endvidere vil FU tage initiativ til at få samlet mentorgruppen mhp. at få en større synliggørelse af dem 

og hvad de kan tilbyde klubbens medlemmer. 

 

10. Næste møde og fremtidig generalforsamling 

Næste møde i FU afholdes den 19. januar.  

 


