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Referat fra ordinære generalforsamling 2022, 8. november 
2022 

Til stede:  I alt 60 af sejlklubbens medlemmer deltog i generalforsamlingen, heraf 58 med 
stemmeret 

Fraværende: - 
Referent:  Michael Aakjer Nielsen 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsens forslag til dirigent var Mads Trøstrup Kristensen.  Mads blev valgt.  
 
Mads konstaterede at generalforsamlingen har været retmæssigt annonceret og rettidigt varslet. 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
Bestyrelsen aflagde beretning for de gennemførte aktiviteter gennem året 2022. Beretningen fremgår 
af bilag 1. 
 
Der blev stillet spørgsmål til datoen for klubbens 50 års jubilæum. Jubilæet er den 24. juni 2023. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt 
forelæggelse af budget for det kommende år 
Kasserer Flemming Rost fremlagde regnskabet for 2022, som viste et driftsresultat på -237.099 kr. I 
driftsregnskabet ligger en engangsomkostning i tagrenovering på 591.101 kr., hvorfor driftsregnskabet 
uden omkostningen til tagrenoveringen ville have vist et overskud på ca. 350.000 kr.  
 
Efter en godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, optog den forrige bestyrelse et realkre-
ditlån på ca. 1 mio. kr. til bl.a. fornyelse af skolebådene og til tagrenoveringsprojektet. Omkostningen 
til tagrenoveringsprojektet var således en planlagt omkostning, som Århus kommune også har ydet 
økonomisk støtte til. 
 
I forbindelse med fremlæggelsen blev der spurgt ind til følgende:  
 

 Der var spørgsmål til skyldig beløb fra Sailing Aarhus. Hertil blev svaret, at dette beløb er ikke 
indtægtsført og fremgår ikke af regnskabet. Såfremt klubben i fremtiden får dette beløb, vil det 
til dette tidspunkt blive indtægtsført. 

 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Flemming Rost fremlagde herefter budgettet for 2023. I forbindelse hermed var der følgende spørgs-
mål: 
 

 Hvad omfatter posten ”Projekt fastholdelse” med et beløb på 40.000 kr. Der blev svaret, at pen-
gene er afsat til forskellige aktiviteter for at fastholde nuværende medlemmer og trække nye 
medlemmer til. Aktiviteterne blev uddybet under punktet ”Eventuelt”.  

 

4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 
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5. Fastsættelse af kontingent for 2023 
Flemming Rost fremlagde forslaget til kontingenttakster for 2023. Bestyrelsens forslag var uændret 
kontingent for 2023. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer hertil, hvorfor kontingenttaksten for 
2023 blev godkendt. 
 

6. Valg af formand, næstformand og kasserer 
Formand Susanne Werner genopstillede og blev genvalgt. 
 
Næstformandstillingen har været vakant i 2022. Peter Sandgaard blev valgt til ny næstformand. 
 
Kasserer Flemming Rost ønskede ikke genvalg. Morten Kristensen blev valgt som ny kasserer. 
 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. § 11 
Formand for kapsejladsudvalget Karsten Bank Petersen genopstillede og blev valgt. 
 
Formand for storjolleudvalget Jens Bønnelycke Vestergaard genopstillede og blev valgt. 
 
Formand for ungdomsudvalget (Optimist) Dennis Dengsø Andersen genopstillede og blev valgt. 
 
Formand for tur og motorbådsudvalget har været vakant i 2022. Som ny formand blev Jette Juhl Chri-
stensen valgt. 
 
Formand for sejlerskoleudvalget har været vakant i 2022. Som ny formand blev René Kvistgaard 
valgt. 
 
Formand for klubhusudvalget har været vakant i 2022. Som ny formand blev Erik Nielsen valgt. 
 
Bestyrelsesmedlem for ad hoc-opgaver (tidl. Sailing Aarhus udvalg) har været vakant i 2022. Som nyt 
medlem blev Ole Sønderby valgt. 
 
Dirigenten spurgte om der var medlemmer som ville stille op som suppleanter til bestyrelsen. Der var 
ingen som meldte sig. 
 

8. Valg af to revisorer og revisorsuppleant, jf. § 14 
Revisor Karl Kristian Bro genopstillede og blev genvalgt.  
 
Revisor Michael Lonsdale genopstillede og blev genvalgt. 
 
Revisorsuppleant Jørgen Mulbjerg genopstillede og blev genvalgt. 
 

9. Eventuelt 
Under eventuelt blev følgende fremlagt: 
 
Projekt fastholdelse 

På budgettet for 2023 er der afsat 40.000 kr. til ”Projekt fastholdelse”. Projektet blev fremlagt af Jens 
Bønnelycke Vestergaard og René Kvistgaard  
 
I et forsøg på at fastholde medlemmer, som har været tilknyttet sejlerskolen og for at give et tilbud til 
medlemmer af storjolleafdelingen samt øvrige medlemmer af sejlklubben, ønsker bestyrelsen at sætte 
fokus på fastholdelse i klubben og hvordan man eventuel kan tiltrække nye medlemmer. Derfor indkal-
des der til dialogmøde 30. november 2022, for alle interesserede.  
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På mødet ønskes det afdækket, om der er interesse for fremadrettet at kunne tilbyde sejlads i mindre 
sejlbåde, hvor der dels vil være fokus på håndtering af både under sejl, men hvor fokus også kan 
være på kapsejlads bl.a. med vægt på ”boathandling” og båd til båd situationer m.m. Er der opbakning 
til at forsætte denne proces og kan der nedsættes et udvalg, skal der videre undersøges, hvilken båd-
type der eventuel kunne benyttes samt, hvordan økonomien omkring projektet kunne være. 
 
Bestyrelse har på budgettet for 2023 afsat 40.000 kr. til projekt fastholdelse. Er det ønsket at benytte 
dele af de 40.000 kr. som er afsat til projektet, skal bestyrelsen først godkende et budget, hvor der be-
skrives, hvilke indtægter og udgifter der ligger i projektet. Ønskes det, på et senere tidspunkt, at af-
søge muligheden for at fortsætte projektet, skal dette godkendes i bestyrelsen samt på en generalfor-
samling.     
 
I forlængelse af fremlæggelsen blev det foreslået, at klubbens nuværende Larsen 28 kunne indtæn-
kes. Det blev endvidere foreslået at kikke på beløbet for deltagere i initiativet, da det bl.a. henvender 
sig til unge/studerende som ofte har en stram økonomi.  
 
Elforbruget i klubhuset 

Teknikudvalget arbejder meget med minimering af elforbruget i klubben. Der blev i den forbindelse 
henstillet til, at medlemmerne ikke selv justerer på varmen.  
 
Tak til 

Susanne sagde tak til Flemming Rost for mange års arbejde som klubbens kasserer. 
 
Endvidere sagde Susanne tak til Klaus Madsen for hans store arbejde med at projektere tagrenove-
ringsprojektet og sikre det store økonomisk tilskud fra Århus Kommune. 
  
Ligeledes var der tak til Tom Christiansen for hans arbejde som sejlklubbens repræsentant i Egå Mari-
nas bestyrelse. 
 
Endelig en stor tak til Peter Juul for hans store arbejde for klubben gennem årene, herunder hans ar-
bejde med at styre tagrenoveringsprojektet og sikre store sponsorindtægter.  
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Bilag 1 – Bestyrelsens beregning til generalforsamling 08.11.2022 
 
Formandens beretning 

Endnu et dejligt Egå Sejlklub år er gået.  
 
Årets fokus har været at Egå Sejlklub fortsat var det skønneste sted at tilbringe fritiden, for alle tursej-
lere, optimister, storjoller, kapsejlere, og hjemhavnshyggesejlere. 
 
Året startede som altid med en vintersæson. Året blev skudt godt i gang med værksteds-byggegrup-
pen der festede til en velfortjent frivilligfest for at fejre de var færdige med det flotte nye værksted. Sej-
lerskolen mødtes hver uge til vinterundervisning. Og vinteren bød på foredrag i klubhuset af Anne-Ma-
rie Rindom, Lisbeth Rasmussen om jordomsejling, og Covid19 betød også et par foredrag måtte afly-
ses. Julen blev fejret med en festlig Julefrokost, og sluttede af 2. juledag med en mindre oversvøm-
melse i klubben. Kalenderåret startede med at broerne stod under vand den 30.1. Vinteren fortsatte 
med fællesskab om vinterforedrag om meteorologiforedrag ved Per Selmose. Lørdags brunch & lør-
dags frokoster, kvindesejler aften, og i det tidlige forår lånte ES en J70 jolle alle kunne prøve.   
 
Foråret kom, og standeren skulle skiftes. Ved standerhejsning satte vi spiler og inviterede alle ombord, 
til en lang dag i fællesskab på tværs af stumpemarked, hoppeborg, vin-ølsmagning, jollesejlads og 
masser af hygge. Sæsonen på vandet blev med dejligt sejlervejr.  
 
Denne sæson har igen vist hvor stærk og aktiv en klub vi er en del af. De 5 afdelinger som drives suc-
cesfuldt og er til stor glæde for rigtig mange. Sejlerskolen med knap 50 elever der lærer at sejle med 
både vinter og sommer vedholdenhed. Kapsejlads med godt 60 både der sejler 2 aftener om ugen og 
hygger sig med ugentlig fællesspisning. 40 optimister der træner 3 gange om ugen også med fælles-
spisning. Storjolle der træner flere gange om ugen. Og tur afdelingen der afholder en del vinterarran-
gementer og 3 sommerture.  Afdelingerne har også afviklet 2 store stævner; Haarup Mixer Cup for 
BB10 meter, og senest Aarhus Mesterskaberne hvor 148 sejlere deltog. Året viste også at optimistaf-
delingen er dygtige til at udvikle talenter, idet ES opti igen har hentet flotte resultater hjem for klubben: 
Axel Berg blev Danmarks Mester og nr. 15 til WM, og ES vandt sølv i holdsejlads. Året sluttede af med 
et imponerende samarbejde på tværs af afdelingerne ved Aarhus Mesterskaberne, og samme dag en 
hyggelig markering af sæsonafslutning ved standernedtagning her i klubhuset.  
 
Traditioner er skønne og dem passer vi på, og heldigt for klubben har vi en meget velfungerende Seni-
orgruppe.   
 
Året bød også på meddelelse fra kommunen om et stort tilskud til vores tagprojekt, som Klaus Madsen 
så flot havde projekteret året før, og Teknikgruppen har både udført et stort arbejde, og Peter Juul har 
kørt processen med håndværkerne så fint, så vi nu snart har en ny 1. sal og et godt nyt tag.   
 
Klubhus er i år blevet passet godt på af Teknikgruppen, Erik og Ann Grete. Og ikke mindst har Kar-
sten stået for alt arbejdet omkring 11 udlån.  
 
Året viser hvor imponerende aktiv en klub vi har, aktiviteter der hviler på mange medlemmers frivillige 
indsatser; aktiviteterne i storjolle, opti, kap, tur – og ikke mindst vedligeholdelsen af klubhuse, både, 
joller, ribs, som udføres af bl.a. Teknikgruppen og de enkelte afdelinger og de mange frivillige der. 
Også sociale arrangementer og stævner er der god frivillig opbakning til. Alt det må vi fejre med fælles 
års-frivilligfest.  
 
Året har også budt på mange gode sponsorater; AFI som i år bl.a. sponsorerede en sejlerjakke til Sej-
lerskolen, og mange flotte præmier til stævnerne gennem året. Stor tak til AFI.  
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Året har også været med dialoger med EM om EM’s udviklingsplan og ES plads i EM bestyrelsen. ES 
bestyrelsen valgte også en ny repræsentant til ES’s repræsentant i Egå Marinas bestyrelse; Jens B. 
Vestergaard. Bestyrelsen vil gerne takke Egå Marina for samarbejdet. 
 
Et nyt år er på vej. Med så velfungerende og aktiv klub, som hviler solidt på de 5 godt drevne afdelin-
ger og ikke mindst den godt drevne Teknikafdeling, sammen med 10 kandidater til den kommende be-
styrelse, er vi så heldige, at der i det kommende år er plads til vi kan fokusere på fællesskabet i klub-
ben. Året bringer også klubbens 50-års jubilæum som bliver fejret med en festlig dag og aften.  
 
Tak for et godt klubår i Egå Sejlklub.  
 
Susanne Werner 
Formand for Egå Sejlklub 
 
 
Kapsejladsudvalget 

Formålet for Kapsejladsudvalget er at arrangere gode kapsejladser for kølbåde og flerskrogsbåde for 
klubbens medlemmer og sejlere fra andre sejlklubber. Vi skal vedligeholde materiel til kapsejlads. Vi 
skal afholde foredrag o.lign. om kapsejlads. Endelig skal udvalget gennemføre aktiviteter, som kan til-
trække nye kapsejlere. 
 
Aftenkapsejladser 

Vi har som sædvanligt afholdt forskellige typer af sejladser i løbet af sæsonen, så vi håber, der har 
været noget for alle kapsejlere, både nye og mere garvede. Vi har ikke mindre end 5 slags aftenkap-
sejladser. 
 
Båkebanen og Easy Sejladsen er de traditionelle aftensejladser, hvor vi sejler 14 tirsdage. Der har 
været 47 tilmeldte både i år. På Båkebanen kræves DH-målebrev, og der sejles efter Kapsejladsreg-
lerne. På Easy Sejladsen tager man den lidt mere med ro og sejler efter Søvejsreglerne. 
 
Tirsdagssejladserne afsluttes med hyggeligt samvær i klubhuset, hvor ”tirsdagskantinen” sælger mad 
og drikkevarer. Hver tirsdag er en besætning udskrevet til at lave mad i køkkenet. Det er en eller to 
køkkenansvarlige, der planlægger og indkøber maden og vejleder besætningen. Vi er overbeviste om, 
at tirsdagskantinen er helt afgørende for succesen af tirsdagssejladserne. Vi skal takke årets gruppe 
af seks køkkenansvarlige for indsatsen. Vi vil rigtigt gerne have en eller to køkkenansvarlige mere. Det 
er mere overkommeligt, når opgaven kan fordeles på flere, og vi skal kunne håndtere, at der sker ud-
skiftninger i gruppen. Kontakt en af de køkkenansvarlige eller undertegnede, hvis du vil høre om, hvad 
det går ud på, og måske være med en tirsdagsaften for at se, hvordan det foregår. Besætningen, der 
har køkkentjans og den køkkenansvarlige har faktisk altid en hyggelig aften. 
 
Hver tirsdag aften har vi sammen med Aarhus Sejlklub igen i år afholdt Pointsejladserne på en udlagt 
bane mellem Aarhus og Egå. Her sejles på udlagte op-ned-baner. Pointsejladserne henvender sig 
mest til klassebåde som Folkebåd, H-båd og BB 10 meter, men alle både kan være med. Der har del-
taget en god håndfuld Egå-både i årets 19 sejladser. Der har i alt været tilmeldt 64 både. Ved 4 af sej-
ladserne har Egå Sejlklub stillet med dommerbåd og dommer. 
 
Vores legendariske Singlehand serie med 6 mandagssejladser har i år haft 16 tilmeldte både. Det kan 
være en udfordring for skipperne at sejle uden besætning, men det er lærerigt og giver altid anledning 
til gode historier i klubhuset efter sejladserne. 
 
Den sidste type aftenkapsejlads er Doublehand serien med 6 onsdagssejladser (de uger, hvor der 
ikke er Singlehand). Her skal besætningen være på 2 personer. Setup’et er super simpelt: respitstart 
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med individuelle starttidspunkter, så første båd i mål vinder, ingen i dommertårnet og ingen måltag-
ning. 9 både var tilmeldt i år. Det er en god sejlads, hvis man vil træne doublehand og måske ikke er 
så meget for tætte starter. 
 
Vi vil opfordre flere til at deltage i vores aftenkapsejladser. Man kommer ud at sejle, når man har en 
ugentlig aftale med besætningen. Man bliver en bedre sejler og lærer sin båd at kende under alle for-
hold. Og så er det sjovt og spændende. 
 
Som sædvanligt afsluttede vi forårssæsonen med Midsommersejladsen en fredag aften. 20 både og 
59 personer fik sejlet en kort kapsejlads og i klubhuset serverede kapsejladsudvalget grillmad. Det var 
en superhyggelig aften. 
 
Haarup Mixer Cup for H-både 

I starten af juni afholdt vi for 3. gang Haarup Mixer Cup for H-både. Der deltog 21 H-både fra hele 
Danmark, som under kyndig ledelse af vores lokale baneleder Martin Frislev fik vi gennemført 9 gode 
sejladser. Vi fik god hjælp fra 26 frivillige i klubben til forplejning, baneteam på vandet, op- og ned-tag-
ning af telt osv. - mange tak for det! Sejlerne var meget glade for stævnet. Som det fremgår af navnet 
på stævnet, havde vi en god hovedsponsor i vores desværre netop afdøde medlem Ole Christensen 
og hans Haarup Maskinfabrik. Vi havde desuden Rema 1000, Lagkagehuset og AFI Marine som 
sponsorer, så stævnet gav et fint økonomisk resultat. Vi skal også afholde Haarup Mixer Cup 3.-4. juni 
i 2023. Der bliver igen brug for en del frivillige, så vi håber, at mange vil melde sig. Det er spændende 
og hyggeligt at være med til at gennemføre et stort stævne sammen med klubkammeraterne. 
 
Egå Tun Star 

Vi har i starten af september afholdt 5. udgave af Egå Tun Star, som er en sejlads for doublehand be-
sætninger. Kapsejladsen går til Tunø om lørdagen. På Tunø er der hyggeligt samvær og fælles spis-
ning på Mejeriet. Kapsejladsen genoptages søndag fra Tunø til Egå. Der var 26 tilmeldte både, dvs. 
52 sejlere, som fik god sejlads og hyggeligt samvær på kajen og kroen på Tunø. Der var stor tilfreds-
hed med sejladsen. 
 
Nye kapsejlere 

Vi har gennemført flere aktiviteter med henblik på at tiltrække nye kapsejlere, men det er nok et om-
råde, hvor der er plads til forbedringer. 
 
I april, før sæsonen, afholdt vi et orienteringsmøde om vores aftenkapsejladser, så nye og nyere kap-
sejlere kunne blive guidet i at komme i gang med aftenkapsejladser og vælge den rigtige type sejlads. 
 
Vi har desuden i år igen fået gang i gastebørsen på Båkebanen og Easy Sejladsen om tirsdagen, efter 
at den har været lukket i 2020 og 2021 pga. corona. Vi har hjulpet ca. 15 gaster i løbet af sæsonen. I 
flere tilfælde har det udviklet sig at fast aftale mellem gasten og skipperen. 
 
Mette 

Kapsejladsudvalget står for vores dommerbåd Mette. Det er Egå Marina, der ejer Mette, og sejlklub-
ben betaler en årlig leje. Udvalget står for den daglige vedligeholdelse. 
 
Kapsejladsudvalget 

Vi er 6 medlemmer i kapsejladsudvalget, og vi deler de forskellige opgaver mellem. For at koordinere 
og diskutere kommende aktiviteter, mødes vi 7-8 gange om året. Vi har brug for et eller to nye med-
lemmer i udvalget, da et medlem stopper. Vi har et godt og hyggeligt samarbejde i udvalget. Henvend 
dig til en fra udvalget, hvis du vil høre nærmere om, hvad det går ud på. 
 
Til de fleste af vores kapsejladser har vi haft fornøjelsen af at have AFI Marine som præmiesponsor. 
Hermed en stor tak til AFI Marine! 
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Vi har ikke planer om at ændre i vores udbud af kapsejladser i 2023, men vi vil prøve at gøre en eks-
tra indsats for at tiltrække nye kapsejlere. Vi håber at kunne holde en aften med et kapsejladsrelateret 
foredrag i løbet af vinteren. 
 
Karsten Bank Petersen 
Formand for Kapsejladsudvalget 
 
Ungdomsudvalget (Optimistjoller) 

Vi startede året 2022 med fælles vintertræning for alle klubber i Aarhus Bugten. Fire weekender i hhv. 
januar og februar. Det er et nyt koncept, startet af Peter Hansen fra Elite og Talent Center Aarhus 
(ETC). Træningen finder sted fra Sejlsportscenteret og ideen er at mødes på tværs af klub- og jolletil-
hørsforhold. ETC Aarhus står for fælles morgenopvarmning, let fysisk træning og frokost. Vintertrænin-
gen afsluttes med Ice-Camp og Ice-Cup. 
 
I marts, forestod arbejdet med at få Optimist trænerstaben på plads. Det var ikke en let opgave. Opti-
mistafdelingen skal helst have fire-fem trænere tilknyttet. Her ved sæsonens afslutning, ser vi tilbage 
på en sæson, hvor det lykkedes at få et stabilt trænerteam. I år har vi haft Mads Nielsen som træner 
for Super-C. Emil Christensen for A-sejlerne. De mere erfarne C-sejlere, vores mellemgruppe, har haft 
Valdemar Laust Bæk. Sebastian Poulsen og Rasmus Berg har hjulpet hhv. hos Super-C og hos de 
mere erfarne C-sejlere. 
 
I marts blev brovagter og madplaner for 1. halvår udarbejdet. Forældre til jollesejlerne laver én gang 
pr. halvår mad til ca. 50 personer. Maden skal være klar kl. 19 og køkkenet lukker kl. 20. Beskrivelser 
af opgaverne findes på Egå Sejlklubs hjemmeside og på opslagstavlen i klubben. Det giver en god 
stemning i klubben, at der er varm mad efter træning. Vi overvejer dog andre løsninger, end at foræl-
drene skal stå for maden. Vi ønsker at forældre og søskende kan spise med, men det vil muligvis 
kræve en anden ordning, da det er for mange at skulle lave mad til. 
 
Sæsonen startede tirsdag d. 29. marts for A, B og C sejlerne. Det var koldt og set her på bagkant, 
skulle man nok have overvejet at vente med at starte C-erne. Et par C-sejlere valgte ikke at fortsætte, 
allerede efter et par uger, muligvis fordi det er barskt i marts måned, hvis man er lille og ikke har det 
rette tøj på. Der blev afholdt forældremøde d. 5. april for forældre til A, B og C-sejlere. Det har været 
svært at uddelegere opgaver til forældrene. Mange af forældrene er nye i sejlsport og kontakter til mu-
lige trænere, overblik over stævnekalender eller grejet i klubben, har de ikke. Det er naturligvis en op-
gave, der skal arbejdes på, således alle opgaver ikke ligger hos formanden. Håbet er, at det lykkes 
bedre for sæson 2023. 
 
Der blev afholdt intromøde for forældre til nye Super-C sejlere hhv. 21. og 26. april kl. 18. Super-C sej-
lerne havde første træning tirsdag d. 3. maj. Optimistafdelingen håber på at 8-15 Super-C sejlere star-
ter. 15 sejlere er klart et max, da der skal være tid til at lære den nye sejler færdighederne. Vi har væ-
ret utrolig glade for Mads Nielsens arbejde med de nye sejlere, han har formået at balancere mellem 
ikke at presse de nye sejlere for meget. 
 
I april deltog 8 optimistjollesejlere fra Egå i Påskens træningslejr og stævne ved Gardasøen. Til stæv-
net deltog der mere end 1.100 optimister fra hele verden. A-sejler Aksel Berg fra Egå, sluttede som 
bedste dansker med en 14. plads ved årets Lake Garda Meeting. 
 
I maj og juni fandt udtagelserne til de internationale mesterskaber sted. Igen kunne Egå bryste sig 
med at 9 A-optimister fra Egå, blev udtaget. Aksel Berg og Adam Lund (VM i Bodrum, Tyrkiet), Ida 
Olesen og Sylvester Berg (EM i Sønderborg), Marie Olesen, Emily Ørsted, Frederik Børsting, Magnus 
og Bjørn Dengsø (NM i Helsinki). Bedste resultat fik Aksel, der deltog ved VM for anden gang og kvali-
ficerede sig til guldfeltet. Aksel var med helt fremme og sluttede på en flot 15. plads ud af i alt 275 sej-
lere. I løbet af sommeren har Egå haft flere A og C-sejlere til stævne. Den store jolletrailer er blevet 
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brugt og vi har også haft træner med på vandet. Valdemar har været med til to stævner og Emil et 
stævne. Alt i alt må man sige at sejlerne fra Egå Sejlklub har gjort det godt i år, Aksel blev danmarks-
mester og i holdsejlads vandt Egå sølv. 
 
Efter sommerferien var vi så heldige, at endnu en flok nye sejlere, havde mod på at prøve kræfter med 
optimistjollesejlads. En gruppe på seks nye sejlere meldte sig ind. 
 
Mindeværdige arrangementer for 2022 var bl.a. vores sommerafslutning. Hvor vi tændte grillen og 
man selv medbragte mad. Der var rigtig god tilslutning til det arrangement, til trods for at det var Skt. 
Hans aften. Vi håber at mange af de nuværende sejlere fortsætter med at have deres gang i Egå Jol-
leafdeling og at vi kan få en flok med til Tunølejren i uge 30, 2023. Annonceringen til denne lejr er alle-
rede startet på optimist FB siden samt på hjemmesiden. 
 
Dennis Dengsø Andersen 
Formand for optimistafdelingen 
 
Jolleudvalget (storjoller) 

Sæson 2022 har for medlemmerne i storjolle afdelingen budt på mange timers sejlads både ude på 
Aarhus bugten, men også rundt omkring til diverse kapsejladsstævner både inden for landets græn-
ser, men også rundt om i Nordeuropa. 
 
Under Corona og efterfølgende er der kommet flere og flere storjoller til klubbens jolleafdeling og i 
denne sæson har vi haft 30 joller liggende på jollepladsen. 
 
Så i denne sæson både var Finnjoller, Contenderjoller, OK joller og et godt mix af klubbens- og private 
Laserjoller, som nu har taget navneforandring til hhv. ILCA 4, ILCA 6 og ILCA 7 på vandet. 
 
Tirsdag og torsdag fra det tidlige april til slut oktober kun afbrudt af sommerferien, har især Christian 
Rost stået for en rutineret træning af de joller, som kom på vandet. Bedst repræsenteret til træningen 
har været de unge ILCA sejlere, men også de ældre ILCA sejlerne, Contender-, Finn- og OK jolle-sej-
lere har nydt gavn af Christians erfaring og der er garanti for at få sved på panden, når der bliver øvet 
manøvrer på bugten. 
 
De mange timers træning er ikke blot for at få sved på panden, mange af jollerne har også været rundt 
i Danmark til stævner og det skal nævnes at især de unge ILCA sejlere har gjort sig bemærket på kap-
sejlads banerne, hvor Magnus Heegaard bl.a. blev ungdoms Danmarksmester i ILCA 6 og vandt 
Dansk Sejlunion Grand Prix serie. Stort tillykke med denne flotte præstation. 
 
Men der har også være deltagelse i såvel DM og VM i de andre klasser hvor bl.a. Michael Dinesen 
sluttede i den øverste halvdel med en 18. pl. ved VM for OK joller afholdt i Marstrand, Sverige. 
 
Efter en lang sæson var Egå Sejlklub vært for årets Åbne Aarhusmesterskaber for ungdomsjoller i sid-
ste weekend i oktober. Stævnet fik et overvældende deltagerantal på 137 joller fordelt på 9 klasser. 
Med så mange klasser repræsenteret var der behov for at afvikle sejladser på 3 baner. Derfor kræ-
vede det også en stor opbakning fra frivillige og vi havde over 40 frivillige i gang gennem weekenden. 
Stævnet var også ILCA klassens Danmarksmester og her blev det i ILCA 6 klassen til en 2. pl. til Mag-
nus Heegaard og med Mads Wegner og Andreas Bjerre Pedersen i top 10. 
 
Fordi vi nu er gået ind i vinterhalvåret, så er der ikke stille nede i jolleklubhuset. 
 
Man vil sikkert gennem hele vinteren kunne se vores jollesejlere på bugten især i weekenderne da der 
kræver mange timer på vandet for at kunne følge med i toppen. 
 
Jens B. Vestergaard 
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Formand for storjolleafdelingen 
 
Tur- og motorbådsudvalget 

Ingen beretning. 
 
Sejlerskolen 

Efter generalforsamlingen 2021 stod Sejlerskolen uden en fast repræsentation i bestyrelsen. Sejler-
skolen fortsatte dog alligevel sine aktiviteter i de faste 2 spor Teorikursus og Praktisk sejlads. 
 
Kim Michael Hougaard Andersen kom derfor desværre til at stå alene med ansvaret for at gennemføre 
teorikursus med 38 kursister. Det var en meget stor opgave at stå med alene, så det skal Kim have en 
kæmpe ros og tak for. 
 
Samtidig tog Per Selmose sig af planlægningen af den kommende praktiske duelighedssejlads, hvor 
der var 39 tilmeldte kursister og 11 instruktører. Det betød, at vi skulle sejle 4 dage med Hansen og 
Biancaen og 3 dage med Larsen. 
 
Klargøring af båden gik fint op til sæsonstart, hvor der en af dagene også var hygge på havne med 
pizza. 
 
Ved standerskiftet blev instruktørteamet udstyret med nye lækre sejlerjakker som en anerkendelse af 
deres indsats. 
 
Hen over sejlsæsonen gik den praktiske sejlads uden de store udfordringer, dog var der en periode 
hvor Larsen havde motorproblemer. Det kaldte så på alternative løsninger for at sejladserne kunne 
gennemføres, så det betød at nogle af instruktørerne måtte ty til at bruge egne både. 
 
Vi sluttede af med prøvesejladser hen over september måned med 27 kursister, der alle bestod. Re-
sten var enten faldet fra eller havde speedbådskørekort i forvejen. 
 
Teoriundervisningen for næste sæson er lige startet op d. 7. november med 27 kursister. 
 
For at undervisningen ikke skal blive den store belastning og ligge på én instruktør, er der i år 4 in-
struktører, der har meldt sig, til at deles om denne opgave. Desuden er der sat begrænsning på hold-
størrelsen på 25 - 27 kursister. 
 
Alt i alt har sæson 2021-2022 været super god for Sejlerskolen, hvor instruktørteamet har gjort en fan-
tastisk fællesindsats for sikre at Sejlerskolen kan være et fortsat attraktivt tilbud for nye sejlere og et 
stort aktiv for Egå Sejlklub. 
 
Per Selmose 
Fungerende formand for Sejlerskolen 
 
Klubhusudvalget 

Ingen beretning. 
 
Sailing Aarhus udvalget (ad hoc-opgaver) 

Ingen beretning. 
 


