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Referat fra FU møde 19. januar 2021 

Til stede:  Peter Juul, Flemming Rost, Klaus Madsen, Michael Aakjer Nielsen 
Fraværende: Anne Juul 
Referent:  Michael Aakjer Nielsen 
 
1. Mulig låneoptagelse i ES 
Peter har haft møder med Danske Bank mhp. at afdække muligheder for at optage realkreditlån til fi-
nansiering af yderligere to skolebåde, fremtidige klubaktiviteter samt til løbende vedligehold på klubhu-
set. Danske Bank har med afsæt i Realkredit Danmark fremsendt et oplæg til lån.  
 
Hele bestyrelsen bakker op om at få banken til at udarbejde et tilbud på lån, som herefter skal til af-
stemning blandt klubbens medlemmer.  
 
2. Ekstraordinær generalforsamling mhp. lånoptagelse 
Den nuværende Coronasituation og prognoserne herfor indikerer, at det ikke vil være muligt at afholde 
fysisk generalforsamling før tidligst i det sene forår. FU ønsker ikke at gennemføre en generalforsam-
ling via Skype eller andre onlinemedier. Valg af ny bestyrelse mv. udsættes til at en fysisk generalfor-
samling kan afholdes på sikker vis.  
 
FU besluttede at der i februar gennemføres en ekstraordinær generalforsamling, udformet som en 
skriftlig afstemning over 2-3 dage i klubhuset, hvor medlemmerne skal stemme om optagelse af nyt 
lån.   
 
I forbindelse med gennemførelse af afstemningen om lånoptagelse, gennemføres en god og tydelig 
information til medlemmerne. Denne vil ske via e-mails direkte til medlemmerne, på klubbens Face-
bookside og via klubbens hjemmeside. Det blev besluttet at anvende en professionel kommunikations-
konsulent til at bistå med informationen. 
 
3. Status på bygning af nyt skur 
Arbejdet er igangsat og følger planen. Der er indgået aftaler med de håndværkere som skal bistå. 
Klaus har lavet arbejdspakker til de frivillige som skal indgå i arbejdet.  
 
Frivillige har foretaget rydning af gammelt skur samt fliser og inden jul blev der støbt fundament. I 
ugerne 2-4 bliver de bærende konstruktioner, vægge og tag etableret. Arbejdet følger tidsplanen og 
budgettet holdes. Der har ikke været nogen større overraskelser i det arbejde som er gennemført, og 
det resterende arbejde forventes ikke at byde på uventede problemstillinger.  
 
Der er rigtig god stemning blandt de frivillige og stor entusiasme. Flot med så stor opbakning, hvor 
mange af de frivillige kommer fra sejlerskolen.  
 
4. Teknik- og materieludvalget 
Udvalget er organiseret med Ole Lundskov som udvalgsformand. Der udarbejdes en beskrivelse af 
udvalgets aktiviteter og ansvarsforhold, ligesom udvalget laver en oversigt over alle de aktiver som ud-
valget har ansvar for og en tilstandsregistrering af disse.  
 
Endvidere skal udvalget opbygge en fremtidig løbende dialog med brugerne af materiellet, således at 
det sikres at materiellet til stadighed er i korrekt stand.  
 
Først fra næste regnskabsår, dvs. 1. september 2021, udarbejdes et særskilt budget til Teknik- og ma-
terieludvalget. Frem til dette tidspunkt gennemfører udvalget aktiviteterne via budgetterne fra de nu-
værende udvalg, primært jolleudvalgene og kapsejladsudvalget.  
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5. Mentorudvalg – organisering og synliggørelse 
FU påbegynder en dialog med en række personer som kan udgøre det fremtidige Mentorudvalg mhp. 
at organisere dette og få det markedsført som et synligt klubtilbud.  
 
6. Klubbådene, modeller for fremtidig brug af disse 
Anne Juul har lavet et første udkast til nye modeller for anvendelse af klubbådene, herunder øget an-
vendelse af klubbådene i dagtimerne og weekender til sejlerskolen. Anne arbejder videre med model-
lerne i samarbejde med Lars Fastrup, Tom Kristiansen, Klaus mv. 
 
Endvidere har Anne gjort sig nogle tanker om fremtidige tilbud fra sejlerskolen. Anne arbejder videre 
med dette i samarbejde med Sejlerskolen. 
 
7. Hjemmeside 
Ole Lundskov og Peter arbejder med en ny template og modernisering af klubbens hjemmeside, med 
sigte på at opnå flere muligheder layout- og funktionsmæssigt. Der er bl.a. skelet til andre sejlklubbers 
hjemmesider. Endvidere skal en ny template gøre fremtidige opdateringer nemmere at gennemføre, 
herunder af andre end Ole selv. 
  
8. Køb af storskærm til klubhuset 
FU overvejer at købe en storskærm f.eks. 55’’-65’’ som kan anvendes som blikfang og vise de aktivite-
ter og tilbud vi har i klubben. Det er dog vigtigt at skærmen ikke skærmer for udsigten inde fra klubhu-
set. 
 
9. Sponsoraftaler 
Peter har afholdt møde med AFI Marine og på den baggrund lavet et udkast til sponsoraftale. Denne 
er godkendt af FU og færdiggøres i samarbejde med kapsejladsudvalget og jolleudvalgene mhp. at 
definere, hvilke stævner som AFI skal indgå i. 
 
Danske Bank har vist interesse for et samarbejde med ES. FU tager kontakten op til foråret og invite-
rer banken til en nærmere drøftelse af indholdet af et samarbejde.  
 
10. Samarbejde med de øvrige klubber i bugten, herunder træning af talent og 
elitesejlere  
FU deltog i november 2020 i et møde med repræsentanter for Marselisborg Sejlklub, Århus Sejlklub, 
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. Nogle foreløbige tanker er modtaget primo januar.  
 
Tankerne synes sympatiske, men kan være svære at håndtere i praksis. Det er ikke afklaret hvad det 
videre forløb vil være.   
 
11. Eventuelt 
Klubben har ligget inde med signalpistoler og patroner hertil. Det er aftalt at disse afleveres til Politiet, 
idet vi i klubben i de seneste mange år kun har anvendt horn som signalgivning til kapsejladsafhol-
delse.  
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12. Næste møde  
Næste møde i FU afholdes den 25. februar 2021.  
 
 
 

Referat af møde med Klubhus-, Optimist- og Kapsejladsudvalget 
den 19. januar 2021 

Forud for FU mødet mødtes Peter med Erik (klubhus), René og Dennis (optimist) og Karsten (kapsej-
lads). 
 
13. Optimistudvalget 
Den sene opstart af sæsonen 2020 har desværre resulteret i, at næsten alle de nye optimistsejlere 
ikke kom rigtig ind i klubben og derfor ikke blev medlemmer. Udvalget håber at se mange at dem, når 
der bliver inviteret til sæsonen 2021. Der er ved at blive udviklet kampagner og planer for den kom-
mende sæson. 
 
14. Kapsejladsudvalget 
Der er af gode grunde ikke de store aktiviteter på vandet pt., men udvalget forbereder de to store 
stævner Hårup Mixer Cup (5.-6. juni) og BB 10 m i august. Der krydses fingre for, at Corona restriktio-
nerne er lempet til det første stævne i juni. Karsten overvejer om der findes ”trim og sejl” og ”regelkur-
sus” virtuelt, som kan lægges på hjemmesiden med et link. 
 
15. Klubhusudvalget 
Da klubhuset er lukket i øjeblikket, sker der jo meget lidt. Erik vil gerne drøfte hvordan vi bruger klub-
huset bedst muligt så snart Coronasituationen tillader det tager vi spørgsmålet op. 
 
16. Mulig lånoptagelse 
Alle tre udvalgsformænd bakker helt op om optagelse af kreditforeningslån.    
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