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Referat fra FU møde 27. maj 2021 

Til stede:  Peter Juul, Flemming Rost, Klaus Madsen, Per Selmose (pkt. 1), Michael Aakjer 

Nielsen 

Fraværende: Anne Juul 

Referent:  Michael Aakjer Nielsen 

 

 

1. Status på sejlerskole, praktisk sejlads v. Per Selmose 

Instruktørkompetence og -pleje 

Der igangsættes en kortlægning af de nuværende instruktørers kompetencer og hvilken supplerende 

kompetencer/uddannelse de skal tilbydes. Dette både mhp. at sikre dygtige instruktører og skabe et 

sammenhold og tilhørsforhold til klubben. 

 

Bådvedligehold og samspil med teknikgruppen 

Der er udpeget en bådformand fra sejlerskolen til hver af klubbådene. Deres opgave er at sikre, at 

klubbådene løbende er i god stand og indrapporterer fejl og mangler til Teknikgruppen. 

 

Teknikgruppen besøger klubbådene ca. hver 14. dag. Evt. bemærkninger vedr. vedligehold drøftes 

løbende med de respektive bådformænd. 

 

2. Status økonomi 

Økonomien i klubben ser fornuftig ud og de to realkreditlån er færdigoptaget og indgået på klubbens 

konto. De lån, som flere medlemmer midlertidig har ydet klubben i forbindelse med køb af klubbåde, 

er udbetalt.  

 

Antallet af medlemmer i klubben er dd. 492, hvilket er nogenlunde samme antal som på samme tids-

punkt sidste år. Coronasituationen har dermed ikke reduceret antallet af medlemmer.  

 

3. Klubhuset og nye bygning 

Slutafregning på den nye bygning er lavet og fremsendt til Århus Kommune, der også har udbetalt den 

sidste del af tilskuddet. 

 

Maling af klubhuset 

Dette påbegyndes i weekenden 29.-30. maj. 

 

Færdiggørelse af den nye bygning 

Klaus rykker for de sidste leverancer bl.a. tagrendenedløb. Bygningen forventes færdig inden Haarup 

Mixer Cup den 5.-6. juni. 

 

4. Aftale med Egå Marina 

Betaling for indvendig vedligeholdelse af jollehuset 

Det er aftalt med Egå Marina, at Egå Sejlklub årligt afsætter 5.000 kr. på budgettet til indvendig vedli-

geholdelse af jollehuset.  

 

5. Stævner i 2021 

Ranglistestævne for Laser 

Denne gennemføres i weekenden 28.-30. maj.  
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Hårup Mixer Cup 5.-6. juni 

Der er 26 deltagende H-både. Der er styr på arrangementet, herunder på Coronarestriktionerne, såle-

des at de bliver overholdt. Endvidere er der indgået aftale med flere sponsorer som støtter op om ar-

rangementet. 

DM BB 10 m 13.-14. august 

Planlægningen pågår.  

DM Finnjoller 13.-14. august 

Planlægning pågår. 

 

6. Generalforsamling 

Dato for generalforsamling 

Denne afholdes på det ordinære tidspunkt for generalforsamlinger i Egå Sejlklub, hvilket i 2021 er den 

4. november. 

 

Nye udvalgsformænd  

Hvordan håndterer vi de nye og gamle udvalgsformænd, hvor de nye jf. de nuværende vedtægter, 

ikke er valgt på en generalforsamling ? 

 

Officielt er de gamle udvalgsformænd formelt stadig de valgte formænd for udvalgene, men de nye 

udvalgsformænd tegner de aktiviteter som gennemføres. De nye udvalgsformænds kontaktoplysnin-

ger vil fremgå af hjemmesiden. 

 

7. Ansøgning om støtte 

Ansøgning om støtte fra puljen Tilbage til foreningslivet. 

Egå Sejlklub har den 24. maj 2021 fået tilbagemelding fra Århus Kommune om et tilskud på 25.000 kr. 

til afholdelse af arrangement for børn og unge i forårssæsonen. 

 

Michael kontakter Dennis for at igangsætte arrangementet målrettet børn og deres forældre mhp. at 

tiltrække nye deltagere til OPTI-aktiviteterne. 

 

8. Eventuelt 

Køb af nyt telt  

Peter undersøger muligheder for køb af et eller flere mindre telte til klubben. 

 

Håndtering af de gule DS-bøjer i Knebelsvig 

Peter melder tilbage til Dansk Sejlunion, at vi ikke kan løfte opgaven med vedligehold af DS bøjer i 

Knebelsvig, da vi ikke har det nødvendige grej til det. Håndtering af bøjer kræver bl.a. en kran på en 

båd. 

 

9. Næste møde  

Næste møde i FU afholdes den 24. juni 2021.  

 

 


