Referat fra bestyrelsesmøde den 14. januar 2020
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Erik Nielsen, Karsten B. Petersen, Christian Lydersen, Jesper Heegaard, Rene J.
Winther, Simon Pedersen, Klaus Madsen, Flemming Rost, Peter Juul
Ingen
Michael Aa. Nielsen

1. Velkomst til de nye i bestyrelsen
Peter bød velkommen og præsenterede kort bestyrelsen og FU.

2. Orientering fra hvert udvalg
Optimistjolleudvalget
Rene kunne fortælle følgende:
 OCD ranglister starter snart forår, så fortsat vintertræning med forældrebetaling idet lunt vejr.
 Rekruttering starter. Nye frivillige som skal klædes på til opgaven. Stort kuld sidste år, som gør
mellemhold stort. Kæmpe A-hold med høje krav til sig selv og klubben. Hvis nyt stort kuld, så
er trænere, frivillige og klub max+ i brug.
 Slut marts holdes opti coach meeting, klubber kommer med børn og egen trænere. Overnatning.
 Udfordringer: Ønske fra bugtens klubber om fælles møder som ikke bliver "politiske".
 Hjælp til: Vild med vand 13/6 - hvem... Vi har SuperC Opti overnatning
 Hjælp til markedsføring af optimistjollesejlads ønskes
 Mål: max udnyttelse af faciliteter, og nogle gode resultater (mindst som gode fotos af mange
glade unger der har brugt deres kræfter max).
”Vild med vand 2019” virkede godt og gav nye sejlere
Storjolleudvalget
Jesper har haft møde med Finn Beton. Desværre ikke mulig at have fælles trænere i 2020 som i 2019.
Jollegruppen er meget bred rummende en OL-kandidat og til helt nybegyndere. Det stiller store krav til
den undervisning/træning som tilbydes, og der er en flaskehals med antallet af trænere.
Der er kapacitetsproblemer med ribs, da klubben har 5 stk. hvor de 4 bruges af optimisterne og 1 til
storjolle, de dage hvor der sejles samtidig (hvilket er tirsdag og torsdag). Der er et ønske om at træningen sker samtidig, da det giver et boost og energi at der er mange som træner på samme tid. Rollemodelaspektet skal ikke undervurderes. Derfor er det et ønske at optimister og storjoller sejler samtidig.
Jesper regner på muligheder for at leje/købe en ekstra rib.
J70-Youngster bliver mere og mere populær og det er for de unge i alderen 15-25 år, hvilket er den
aldersgruppe som er svære at holde på. Vi skal se nærmere på dette. Århus Sejlklub har 4 stk. J70,
som måske kunne være en mulighed at leje sig ind hos, hvis vi skal videre ad dette spor.
Jesper arbejder på at få lavet en aftale med Nikolai Seested der skal komme en aften og fortælle om
kapsejlads.
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Tur og motorudvalget
Som følge af stort tidspres hos Christian, den nye udvalgsformand, er der endnu ikke sket en overdragelse fra den afgående formand (Tom Christiansen). Christian tager kontakt til Tom og får ham til at
hjælpe med at planlægge aktiviteter.
Kapsejladsudvalget
Kapsejladsudvalgets plan for i år (se datoer på http://www.egaasejlklub.dk/kapsejladskalender/):
 Aftenkapsejladser:
o Båkebane og Easy Sejlads (13 tirsdagssejladser) + Tune-up sejlads og Gule Ærter
sejlads
o Singlehand (6 mandagssejladser)
o Doublehand (6 onsdagssejladser)
 Andre kapsejladser:
o Midsommersejlads
o Egå Tun Star
o ES Hovedkapsejlads (vi skal prøve at gøre sejladsen mere attraktiv)
 Stævner:
o Haarup Mixer Cup, ligastævne for H-både (i 2019 deltog 20 både, håber at antallet
øges i 2020. Der skal arbejdes med PR, og der er behov for en person til at hjælpe
med det)
 Desuden:
o En sejlmager fra North Sails holder foredrag i marts – afholdes i jollehuset
o Prøve tracking vha. mobiltelefoner ved udvalgte sejladser
o Færdiggørelse af forbedringer af Mette
o Ca. 8 kapsejladsudvalgsmøder
Køkkenordningen er en udfordring. Kapsejladsudvalget skal fremadrettet sikre, at der er udpeget ansvarlige for køkkenet og maden som serveres efter tirsdagssejladserne.
Sejlerskoleudvalget
36 tilmeldte til sejlerskolen, dvs. fuldt hold.
Der er styr på instruktørerne så der er fuld belægning mandag til torsdag med sejlerskole-sejlads i
Drabanten og Larsen.
Der var i 2019 et tursejlerhold på 20 personer som fortsatte med at sejle, efter endt sejlerskoleundervisning. I 2019 benyttede de Bianca Lido, men denne båd har vi ikke mere. Der er en forventning om
at der i 2020 er et ønske om et nyt tursejlerhold (med deltagere fra tidligere års sejlerskole), men vi
har et problem med at have en båd at tilbyde. Selve tursejlerholdet er en god måde at fastholde sejlerskolekursisterne i klubben.
Husudvalget
Den kommende tid vil gå med energirenovering af klubhuset og få lavet en skipperstue.
Der er tre arrangementer i klubhuset i den kommende tid som skal afholdes inden klubhuset lukkes for
energirenoveringen.

3. Orientering om medlemstal, eksklusioner, Better now mv.
Medlemstal
Medlemslisten kan findes på Rusfiles. Pr. 31. december 2019 er medlemstallet 459. Erfaringsmæssigt
øges antallet gennem året, men falder igen ultimo hvert år, da det er i forbindelse med udsendelse af
kontingent at man udmelder sig (eller undlader at betale kommende års kontingent).
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Eksklusion
Der er i alt 7 personer som ikke har betalt klubkontingentet. Alle ekskluderes nu. I den forbindelse ændres koden til klubhuset. Ny kode sendes ud af Ole Ø. til alle medlemmer som har betalt.
Better now
Vi har lavet tre indsamlinger inder Better now. De to første indsamlinger er til Christian Rost. Den første indsamling er lukket og udbetalt til Christian. Den anden indsamling lukkes nu og udbetales til
Christian. Den tredje indsamling er til skolebåde. Denne indsamling lukkes med udgangen af januar.
Aktivitetsstøtte fra Århus Kommune
Flemming har lavet det grundlag som kommunen skal have for at udbetale støtten for 2020. Dette underskrives af bestyrelsen på nærværende bestyrelsesmøde.

4. Orientering om fondsansøgninger
Der er søgt 10 forskellige fonde til finansiering af køb af to nye skolebåde til samlet værdi af 750.000
kr. Der er pr. 14. januar 2020 ikke nogen afgørelse fra fondene og der forventes først et svar fra samtlige fonde hen mod sommer 2020.
Endvidere er der søgt 4 fonde mhp. finansiering af skur. Her forventes heller ikke svar før end i løbet
af foråret/sommer 2020.

5. Renovering af klubhus
Energirenovering af klubhuset
Det nødvendige hold af frivillige til at indgå i energirenoveringsprojektet er næsten samlet, så alle arbejdsposter er stort set dækket. Energirenoveringsarbejdet følger den tidsplan som Klaus præsenterede på generalforsamlingen i november 2019, dvs. med opstart ultimo februar og med færdig renoveret klubhus den 25. april 2020.
Klubben har en ulykkesforsikring gennem Dansk Idrætsforbund. Men denne forsikring dækker ikke
ulykker i forbindelse med energirenoveringsprojektet. Alle deltagere i arbejdet skal have at vide, at de
selv skal have en fritids- ulykkesforsikring.
Skipperstuen og 1. salen
Ønsker om, at skipperstuen kan bruges som stue, til spisning og som kapsejladskontor. Erik og Karsten snakker sammen om de ønsker der er til indretning af skipperstuen
Nye skur
Klaus går i gang med at lave en byggeansøgning på skuret, hvilket er i forlængelse af i forlængelse af
generalforsamlingens beslutning om at skabe et godt beslutningsgrundlag.

6. Skolebåde
FU kikker på alternative finansieringsmuligheder for indkøb af to skolebåde.
Der er nedsat en gruppe som skal definere krav til nye skolebåde samt udpege konkrete købsemner.

7. ES-hjemmesiden
Bestyrelsen besluttede at føre processen videre med at få skitseret de behov og oplysninger som
hjemmesiden bør rumme. Christian, Ole Lundskov, Peter og Michael mødes og drøfter det nærmere.
Michael tager initiativ til mødet som først planlægges afholdt i marts 2020.
Hjemmesiden og Facebook skal ses i en sammenhæng.
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8. Frivillig fest
Festen var planlagt til 7. februar men udsættes til efter energirenoveringen af klubhuset er gennemført.

9. Eventuelt
Mødet med sejlklubberne i Østjylland og Dansk Sejlunion den 21. januar 2020 hos ES
Peter og Flemming deltager
Kontantløs betaling i ES
Fra 2020 udgår betaling med kontanter. Fremover kan kun betales med mobile pay ved betaling for
mad og drikke samt kurser og arrangementer der afholdes i klubben.
Årsagen er at vi ikke længere kan indsætte kontanter under 8.000 kr. i den bankafdeling som vi benytter, samt at vi fremover slipper for håndtering af kontanter og risiko for indbrud i klubhuset osv.
Vild med vand
Afholdes den 13. juni. Mulige aktiviteter som ES kan bistå med:
 optimistjoller,
 stand up paddling,
 klubbåde
 evt. et par private både
 evt. opstilling af telt hvor der kan sælges øl, vand og kaffe
Egå Marina bidrager med hoppeborg mv.
Kurser
Klaus mf. afholder et VHF kursus og et motorkursus vinteren 2020. Til VHF kurset er tilmeldt 22 deltagere. Til Motorkurset er tilmeldt 10 deltagere.
Sejlsportscenteret
Der er et stående tilbud til elitesejlerne om at sejle fra Sejlsportscenteret, hvor de kan sejle med træner hele ugen i dagtimerne. Tilbuddet gælder alle sejlere som ønsker at sejle på højt niveau. Det koster 3000 kr./person.
Møde med Egå Marina
Peter tager kontakt til Marinaen for at få afholdt det årlige samarbejdsmøde. Peter og Michael deltager.
Tom Christiansen er Egå Sejlklubs repræsentant i Marinaens bestyrelse.
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