
 

Referat af FU møde den 20. april 

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

Fraværende:  

Referent: Anne Juul 

 

Status på kreditforeningslån 

Lån er underskrevet og tinglyst i uge (16).  

 

Klubbåde 

Bianca 320 årgang 1991 er købt og betalt, der forventes udgifter til nye sejl samt mindre 

istandsættelse til en samlet omkostning på DKK 30.000-35.000. Båden er sejlet til Egå Marina d. 19. 

april. Den blev leveret forårsklargjort, men får alligevel en rengøring og sidste finish den 24. april. 

 

Afløsning af Larsen 28. Vi holder fast i planerne om at købe endnu en ny klubbåd, men køb af en 

tredje ny klubbåd sættes i bero til vi har opnået erfaringer med de to nye klubbåde. Larsen 28 vil 

derfor ind til videre fortsat indgå flåden af klubbåde.  

Salg af Drabant. Båden sættes til salg internt i klubben med tilbud om medfølgende vejledning, hvis 

køber er ny inden for sejlads. 

Brug af klubbåde prioriteres på følgende måde: 

 

1. Praktisk sejlads til duelighed 

2. Erfaringssejladser og egne sejladser for øvede 

3. Instruktørers træning 

Ad 1) Den praktiske sejlads til duelighed beslaglægger tre både i fire dage om ugen, mandag til og 

med torsdag i tidsrummet fra kl. 17 til 22. 

Ad 2) Nye sejlere med duelighed, men uden yderligere sejlerfaring kan tilmelde sig erfaringssejlads 

bestående af sejladser med instruktør 

Ad 3) Instruktører sørger selv for at reservere båd. 

Herefter kan klubbens frivillige låne båd til weekender og sejlads i ferien. Der skal passes godt på 

bådene, så instruktion i brugen af den pågældende båd og ansvar skal præciseres. Peter kontakter 

Lars Fastrup for udarbejdelse af forslag og værktøj til reservation og fordeling af bådene i sæsonen.  

Teknikgruppen 

En teknikgruppe er nu dannet med Ole Lundskov som leder. Gruppen har fået sin egen egåsejlklub 

mailadresse på hvilken al kommunikation om reparation og vedligehold af klubbens både vil foregå. 

Gruppen, der hurtigt har etableret et Hanse-, et Bianca- og et Larsenteam,  tilser bådene og 



 
vejleder brugerne til opretholdelse af funktionelle og velholdte både! Teknikgruppen får sit eget 

basismateriel til sit virke i det nye værksted. Ud over klubbådene varetager teknikgruppen også rib-

bådene og dommerbåden. Alt indkøb skal godkendes af Ole Lundskov. 

 

Månedlig rapportering fra teknikgruppen. 
Klubbådenes tilstand følges ved kort og simpel registrering af teknikgruppens vedligehold og 
reparationer i en excel fil med et ark pr båd. Alle både inklusive rib-både registreres heri. 
Teknikgruppen vil fra næste regnskabsår få eget budget til drift og vedligehold af klubbådene, rib-
bådene og dommerbåden. 

 

Klubhus og ny bygning 

Der mangler meget få detaljer på den nye bygning, så som stålrammer til 1. sal, bøjninger til 

nedløbsrør og beskyttelse af nedløbsrør ved jorden. Der er indkøbt køkkenskabe, som leveres i 

næste uge og hænges op i det nye hus til aflastning af køkkenskabe og skuffer i køkkenet.  

Klubhuset males i løbet af sæsonen. Der er udført forsøg med at rense den gamle maling af og en 

let løsning er fundet. Første sal af klubhuset bliver ryddet i løbet af de næste par uger og 

istandsættelse og isolering er planlagt til næste vinterperiode.   

To ud af 4 nyere telte er gået til gennem vinteren og dermed kasseret. Afhængigt af forsamlingsloft 

og antal tilmeldte til Haarup mixer cup er der måske brug for nye telte. Evt. indkøb ansøges af 

kapsejladsudvalget. 

 

Sejlerskole 
Per Selmose har sagt ja til at tage ansvaret for den praktiske sejlerskole og har opstillet et sæt krav 
til instruktører mht hvilken stand vores nye klubbåde afleveres i og hvordan der skal kommunikeres 
omkring dem. 
 

Klubben udbyder via hjemmesiden kurser i praktisk sejlads, duelighedsteori, VHF og motorkursus. 

Tilmelding kan kun ske via hjemmesiden, hvorfor vi opfordrer alle klubbens medlemmer til at 

hjælpe med at dirigere interesserede til denne side! Med klubbens 3 nye kølbåde er der basis for at 

øge antallet af kursister på praktisk duelighed. En forudsætning er dog at der hentes nye 

instruktører ind! Interesserede bedes henvende sig til Klaus Madsen! 

Til efteråret udvides udbuddet af teoretisk duelighed med online fast track kursus ved Jørgen 

Lysdahl. 

 

Skærm 
Vi har fået et 49” fjernsyn af et medlem, som bliver opstillet i sejlerstuens hjørne ud mod havnen. 
Skærmmaster har lavet oplæg, som nu skal krydres med gode billeder af klubbens liv.  

 

Generalforsamling 

Givet omstændighederne er det bedste bud, at der først kan afholdes generalforsamling i efteråret! 

Nærmere planlægning forventes på bestyrelsens junimøde. 



 
Standerskifte 

Der indkaldes ikke til standerhejsning d. 24. april grundet grænsen for antal forsamlede. Peter har 

udarbejdet en standerskifte-tale som publiceres på hjemmesiden. 

 

Klubbens 50-års jubilæum. 
Klubben fejrer sit 50-års jubilæum i 2023. Der skal findes en projektleder til 
jubilæumsarrangementet.  

 

Eventuelt 

Der er indgået aftale om at klubben er engageret i havnens dag. Juniorafdelingen byder ind med 

aktiviteter i joller og på SUP’ere. Klubben skal endvidere stå for kaffe, øl og pølser til ca. 150 

mennesker. Det tjekkes med Marinaen, hvorvidt forsamling i og ved klubhuset er mulig d. 12. juni. 
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