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Referat fra FU møde 28. januar 2020 

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

Fraværende: - 

Referent:  Michael Aakjer Nielsen 

 

1. Sejlerstuen 

Der arbejdes på indretningen i et tæt samarbejde mellem husudvalget og kapsejladsudvalget. Forslag 

foreligger i løbet af februar. 

 

2. Klubhuset 

Aktiviteterne koncentrerer sig om energirenovering af klubhuset. Egå Marina har tilbudt container til 

opbevaring af borde/stole osv. fra klubhuset i perioden hvor huset renoveres. 

 

Gardiner bibeholdes men repareres og renses. Gulvtæpper renses efter færdiggørelse af renoverin-

gen. Gamle radio/båndoptager/TV mv. kasseres. 

 

Toiletterne planlægges renoveret m. spartling og maling. Det planlægges dog først at ske senere på 

året. Ønsker håndtørere på toiletterne i stedet for håndklæder. 

 

Ventilatoren i køkkenet trænger til udskiftning. Husudvalget finder ny model. 

 

Erik laver en liste over emner vi kunne tænke at købe hos Jem & Fix. 

 

3. Frivillighedsfest 

Planlægning skal opstartes snarest, herunder med udsendelse af invitationer mv. Peter og Erik står for 

planlægningen. Festen afholdes lørdag den 25. april i forlængelse af standerskifte. 

 

Der vil være tale om bindende tilmeldinger og med en egenbetaling på 150,- pr. person. 

 

4. Mødet mellem DS og Østjyllandskredsen 

Blandt de fremmødte klubber var der en enighed om at kredsene burde udskrives af DS vedtægter. 

Flemming har på vegne af Østjyllandskredsen fremsendt forslag til DS om vedtægtsændring mhp. at 

det bliver op til den enkelte kreds at afgøre om de vil fortsætte eller ej. Det skal overvejes om ES bør 

møde op på DS generalforsamling og fremføre forslaget. 

 

Der blev fra en af klubberne rejst nogle problemstillinger relateret til samarbejdet mellem sejlklubberne 

i bugten og Sailing Aarhus, Sejlsportscenteret. Århus Sejlklub tager initiativ til et møde mellem sejl-

klubberne i bugten.  

 

Referat fra mødet udsendes til bestyrelsen. 

 

5. Møde mellem ES og Egå Marina 

Mødet blev afholdt 27. januar 2020.01.28 

 

Marinaen havde fundet en gammel kontrakt om en årlig hensættelse af et beløb fra Sejlklubben til at 

medfinansiere vedligehold på jollehuset. Oplægget fra Marinaen er at ES årligt skal betale 5.000,- 

men Marinaen vil vende endeligt tilbage efter deres næstkommende bestyrelsesmøde. Vi har i ES ac-

cepteret dette, under forudsætning af at de øvrige klubber i jollehuset også skal indbetale et tilsva-

rende beløb. 
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Det er endvidere aftalt, at de tre havnepladser som ES har til skolebådene og Mette, hvoraf ES har 

købt den ene (en 3,5 m plads), skal Sejlklubben fortsat ikke betale havneleje for. Vi har ønsket, at de 

tre pladser samles på bro 4 og at de så vidt muligt er ved siden af hinanden. 

 

6. Finansiering af nye skolebåde 

Den nedsatte gruppe under sejlerskolen har udarbejdet et antal forslag til nye skolebåde, baseret på 

at det er turbåde i størrelsen omkring 30 fod og inden for en ramme på ca. 350.000,- pr. båd. 

 

Mht. finansiering kommer Flemming med et forslag til finansiering af båd nr. 1, baseret på at give 1 

medlem mulighed for at låne klubben 350.000,- med sikkerhed i båden og med en passende forrent-

ning og afdrag så båden er udbetalt i løbet af 5 år.  

 

Finansiering af båd nr. 2 afventer de fondsansøgninger som er afsendt. Giver fondsansøgningerne 

ikke positive resultater, kan der anvendes en finansieringsmodel svarende til båd nr. 1, måske med at 

flere medlemmer yder lån der til sammen udgør 350.000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


