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Referat fra FU møde 25. februar 2021 

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

Fraværende: Anne Juul 

Referent:  Michael Aakjer Nielsen 

 

1. Optagelse af Realkreditlån i ES 

Realkredit Danmark har tilbudt ES et samlet realkreditlån på 1.1 mio. kr., bestående af et 20 årigt lån 

på 630.000 kr. og et 10 årigt lån på 470.000 kr. Over dagene den 20.-22. februar 2021 blev der afholdt 

en ekstraordinær generalforsamling med afstemning om denne lånoptagelse blandt klubbens medlem-

mer. 127 medlemmer afgav deres stemme, heraf stemte 117 for optagelse af lånene. Jævnfør klub-

bens vedtægter har afstemningen derved bemyndiget bestyrelsen at gennemføre låneoptagelsen. 

 

Flemming kontakter Danske Bank og Realkredit Danmark mht. at få gennemført låneoptagelsespro-

cessen.  

 

2. Foreløbig fordeling af anvendelse af lånet 

Som beskrevet i den information der blev udsendt i forbindelse med afstemning om optagelse af lånet, 

er formålet med optagelse af lånet at skabe mulighed for køb af 2 nyere klubbåde, afvikling af lånet på 

den klubbåd der blev købt i 2020, midler til fremtidig vedligehold af taget på klubhuset samt etablering 

af nye aktiviteter.  

 

Det blev på mødet aftalt, at den foreløbige fordeling af anvendelse af lånet er følgende: 

 

 750.000 kr. til køb af 2 nyere klubbåde 

 150.000 kr. til afvikling af lån på den klubbåd der blev købt i 2020 

 75.000 kr. til køb af ekstra havneplads i Egå Marina 

 50.000 kr. til nye aktiviteter f.eks. kajaksejlads 

 75.000 kr. til løbende vedligehold på klubhuset, herunder på sigt renovering af taget 

 

3. Klubbåde og mulige nye tilbud 

I forbindelse med køb af nye klubbåde tænkes der gennemført et salg af en eller begge de gamle 

klubbåde. I første omgang tænkes Drabant 24 solgt, mens det overvejes at gennemføre et forsøg med 

udlejning af Larsen 28 til de af klubbens medlemmer som ikke har båd. De to gamle klubbåde anslås i 

alt at kunne indbringe 80-100.000 kr.  

 

FU påbegynder overvejelser om modeller for leje af klubbåde til medlemmer uden båd. Der tænkes 

både i modeller med leje af klubbåde som også anvendes af sejlerskolen, og modeller for en båd som 

alene tænkes anvendt til udlejning.    

 

Søgning efter nye klubbåde 

FU nedsætter en gruppe som kan igangsætte processen med at finde 2 to nyere klubbåde, så vidt 

mulig 2 stk. Hanse 312/315, årgang 2006-2009 til en værdi af ca. 375.000 kr. pr. stk. 

 

Kajak og SUP (Stand Up Paddle boards) 

FU afdækker interessen for kajaksejlads og frivillige til at stå for denne aktivitet. Ligeledes afdækning 

af interessen for at klubben skal investere i et antal kajakker som kan lejes af medlemmerne. FU laves 

et opslag på klubbens hjemmeside og Facebook siden. 
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Mht. SUP er en af klubbens medlemmer blevet uddannet til undervisning i SUP sejlads. Der opstilles 

en model for SUP-aktiviteter i klubben. Modellen skal bl.a. omfatte mulighed for leje af de 5 SUP som 

klubben allerede ejer, opbevaring af private SUP osv.  

 

Formålet med evt. at tilbyde SUP og kajaksejlads er at fastholde eksisterende medlemmer og få nye 

medlemmer til klubben, og ikke at konkurrere med private udbydere af kurser i kajak og SUP sejlads. 

Derfor er det også en grundlæggende præmis, at deltagerne i kajaksejlads og SUP er/bliver medlem 

af klubben.  

 

4. Status på bygning af nyt skur 

Arbejdet følger planen. Selve huset er rejst og er i gang med indvendig aptering. Soklen bliver pudset 

og herefter opsættes den udvendige beklædning. Påsvejsning af tagpap foretages af professionelle i 

uge 9-10.  

 

Skuret forventes helt færdig og klar til indflytning primo april.  

 

De nuværende 5-mands arbejdsgrupper fortsætter og der er rigtig god stemning blandt de frivillige li-

gesom arbejdet bære præg af stor entusiasme. Flot med så stor opbakning, hvor mange af de frivillige 

kommer fra sejlerskolen.  

 

Låsesystemer 

Mht. låsesystemer blev det besluttet, at der fremover kun anvendes elektroniske kodelåse på alle 

yderdøre. Det vil være samme kode der bruges til både klubhus og værksted. Koden sendes til hvert 

enkelt medlem når forsamlingsforbuddet hæves. Servicedepot får sin egen kode. Alle koder vil lø-

bende kunne ændres hvis det skønnes nødvendigt. 

 

Låsen på døren til det lille depot under trappen bibeholdes så længe der er behov for det. Øvrige døre 

i klubhuset vil fremover være ulåste. 

 

Tilskud fra Århus Kommune 

De første 137.000 kr. ud af den samlede medfinansiering på 361.000 kr. fra Århus Kommune er mod-

taget i februar 2021.  

 

5. Øvrige opgaver før klubhuset står helt færdig 

Når skuret er færdigbygget, vil 5-mands arbejdsgrupperne fortsætte med en rydning af 1. salen, her-

under med nedtagning af loftbeklædning. Dette med henblik på kontrol af tagkonstruktionen og den 

eksisterende isolering samt efterfølgende at omdanne 1. salen til både opholds- og kontorfaciliteter. 

Det forventes at 1. salen vil kunne stå færdig efter sommerferien eller først på efteråret. 

 

Endvidere skal selve klubhuset males. Det forventes at ske i foråret.  

 

6. Teknikudvalg og mentorudvalg 

Teknikudvalget 

Teknikudvalget er organiseret med Ole Lundskov som udvalgsformand. Peter og Ole er i gang med at 

organisere udvalget, herunder med opdeling af materiellet i forskellige ansvarsområder, hvor de en-

kelte i udvalget hver får ansvar for et antal både og eller andet materiel. Der udarbejdes en beskri-

velse af udvalgets aktiviteter og ansvarsforhold, ligesom udvalget laver en oversigt over alle de aktiver 

som udvalget 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.  
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Først fra næste regnskabsår, dvs. 1. september 2021, udarbejdes et særskilt budget til Teknikudval-

get. Frem til dette tidspunkt gennemfører udvalget aktiviteterne via budgetterne fra de nuværende ud-

valg, primært jolleudvalgene, sejlerskolen og kapsejladsudvalget.  

 

Mentorudvalget 

Peter 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. 

 

7. Waszp – skal vi understøtte dette projekt 

ES er blevet kontaktet af Peter Warre mhp. om klubben kunne være interesseret i at indgå i en gruppe 

med fokus på at skabe midler til køb af et mindre antal Waszp joller. Joller vil som udgangspunkt være 

placeret i Sejlsportscenteret.  

 

Waszp er en børne/ungdoms 1-mandsjolle med foiles. Gennem tiden er der forsøgt introduceret nye 

jolletyper, men ind til nu er det for 1-mandsjollerne ikke lykkes at skabe et fundament, hvorfor det fort-

sat er de gamle jolleklasser (Optimistjolle, Laserjolle, OK-jolle, Finnjolle) som er dominerende. I mod-

sætning til de øvrige nyere 1-mandsjolletyper afviger Waszp jollen med sine foiles, hvilket giver et helt 

andet fartpotentiale, og en lighed med den udvikling som ses på de nye IMOCA 60 både og Americas 

Cup bådene. 

 

Det blev besluttet, at ES vil sponsorere med 1.000 kr. pr. ungdomssejler fra klubben som melder sig til 

forsøget, dog maksimalt 5.000 kr. Det skal sammenholdes med, at hver ungdomssejler selv skal be-

tale 3.000 kr. for at indgå i forsøget. Desuden kan vi tilbyde at udlåne RIBs i de situationer, hvor sej-

ladsen med bådene foregår i Egå. 

 

8. Generalforsamling mhp. nye vedtægter 

Punktet udsættes til næste FU-møde. 

 

9. Køb af storskærm til klubhuset 

FU har besluttet at købe en fjernsynsskærm på 55’’-65’’, der kan anvendes som blikfang og vise de 

aktiviteter og tilbud vi har i klubben. Skærmen tænkes opsat ud mod havnesiden i det Nordligste 

hjørne af klubhuset. Peter og Ole står for indkøb af skærmen. 

 

Christian Lydersen laver et oplæg til visning på skærmen. Ligeledes har Christian en drone som må-

ske kan anvendes til at lave forskellige filmklip af de aktiviteter vi har på vandet.  

 

10. 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. 

 

11. Sponsoraftaler 

På hjemmesiden kan man se de mange ES sponsorerer.  

 

Peter arbejder videre med nye sponsoraftaler, og sponsoraktiviteter i udvalgene skal koordineres med 

Peter.  

 

12. Eventuelt 

Ikke noget til dette punkt. 
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13. Næste møde  

Næste møde i FU afholdes den 25. marts 2021.  

 

 


