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Referat fra FU møde 26. august 2021 

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

Fraværende: - 

Referent:  Michael Aakjer Nielsen 

 

 

1. Støtte fra Århus Kommune til Opti v. Dennis 

Flemming og Michael laver en sammenfatning af de aktiviteter der har været igangsat i Optimist- og 

jolleafdelingen til brug for afrapportering til Århus Kommune.   

 

2. Status økonomi 

Klubbens budget følges og der har ikke været uforudsete udgifter. 

 

3. Coronafest, dato, økonomi og arrangementsgruppe 

Coronafest udsættes pga. frygt for evt. nye smitteudbrud i løbet af efteråret og Egå Sejlklub vil ikke 

risikere at være skyld i en superspreder aktivitet. 

 

4. Orienteringer  

Ranglistestævne for Laser 

Denne blev gennemført i weekenden 28.-30. maj.  

 

Hårup Mixer Cup 5.-6. juni 

Der var 26 deltagende H-både. Der var styr på arrangementet, herunder på Coronarestriktionerne, så-

ledes at de bliver overholdt. Endvidere var der indgået aftale med flere sponsorer som støtter op om 

arrangementet. 

DM BB 10 m 13.-14. august 

DM BB 10M forløb som en stor succes og med stor tilfredshed blandt deltagerne. Der havde dog 

manglet frivillige til BB 10 M, hvilket medførte ekstra træk på de frivillige der var der. 

DM Finnjoller 13.-14. august 

Ligeledes DM for Finnjolle forløb som en stor succes og med stor tilfredshed blandt deltagerne. Borg-

mester Jakob Bundsgaard åbnede arrangementet og der var deltagelse fra 6 nationer i stævnet.  

Tun-star 28.-29. august 

Kapsejladsudvalget gennemfører Tun-star sejladsen i weekenden den 28.-29. august. 

 

Løvfaldstur  

Løvfaldsturen gennemføres som planlagt. 

 

5. Salg af Drabanten 

Efter mange henvendelser og besigtigelser af båden er det endeligt lykkes at få den solgt, desværre 

kun til en pris af 5.400,-. Særligt tilstanden inde i kahytten i båden skræmte de fleste væk. Båden er 

solgt til Sæby og er blevet afhentet i weekenden 21.-22. august. 

 

6. Status storskærm 

Intet nyt.  
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7. Generalforsamling 

Dato for generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes den 3. november. 

 

Forslag til reviderede vedtægter fremlægges på generalforsamlingen.  

 

Organisering af en ny bestyrelse bestående af 5 medlemmer bringes op som et separat punkt. 

 

8. Udlån af klubhus 

Peter udarbejder en klar kortfattet procedure for hvem, der informerer låneren af klubhuset og hvem 

der modtager aflevering efter lån. Erik og Ann-Grete har allerede udarbejdet en side med de informati-

oner, der skal gives til lånerne af klubhuset.    

 

9. Eventuelt 

 Erik Nielsen har meddelt at han ikke ønsker at fortsætte som formand for klubhusudvalget og 

stopper efter næste generalforsamling.  

 Anne Juul har været prospekt til bestyrelsesarbejde, men pga. øget arbejdspres har hun været 

nødt til at sige fra, i hvert fald det kommende år. 

 Der er enighed om at klubhuset og klubbens faciliteter kan bruges til alle sejlrelevante aktivite-

ter. Vi vil gøre en indsats for at opfordre til nye aktiviteter. 

 Der er en stadig større gruppe af voksne jollesejlere og vi vil finde en måde, hvor vi kan knytte 

dem tættere til klubben, f.eks. i form af etablering af et udvalg samt at aktivere de ressourcer 

de repræsenterer. 

 En tidligere beslutning om at holde et info-møde for nye medlemmer er endnu ikke sket, derfor 

blev det besluttet at afholde det første møde den 23. september. Klaus og Peter tager dette 

møde og vi forsøger at finde en person, der vil stå for det 2-3 gange om året. Peter skriver tek-

sten til de mails, der sendes ud til alle nye medlemmer siden den 1. september 2020. Det er et 

helt uformelt møde, hvor vi fortæller løst og fast om klubben inklusiv jolleafdelingen.  

 En af censorerne har sagt at det er for let at bestå den praktiske prøve i duelighed i Hanse bå-

den (pga. den selvslående fok). Derfor vil hun eksaminere dem som singlehand sejlere.  

 Klaus tager kontakt til Elvstrøm Sails mhp. undersøge om de har en fok liggende som kan til-

passes til klubbens Hanse. Dette koordineres med Per Selmose.   

 

10. Næste møde  

Næste møde i FU afholdes den 20. september 2021.  

 

 


