
Referat fra ES bestyrelsesmøde 26.10.2022 

1. GF 8.11.2022 
o Flere bestyrelseskandidater har meldt sig: Næstformand, kasserer, klubhusformand 
o Der blev drøftet praktik til den kommende generalforsamling 
o Årsberetning, deadline onsdag 2.11. Færdiggøres 3.11.   
o Fokus 2022/2023 blev drøftet  
o Budget til Jubilæum blev på sidste bestyrelsesmøde vedtaget til 75.000 kr. for 

dagsarrangement og telte. Telt til brug for klubben i mange år. Da der efter sidste 
bestyrelsesmøde var forskellige opfattelser af dette punkt, er punktet i dag på agendaen. 
Det blev i dag besluttet, at de 75.000 kr. fordeles således:   

 Jubilæum dagsarrangement 50.000 kr. 
 Bidrag til køb af nyt telt til klubben, også til brug for alle arrangementer fremover. 

25.000 kr. Der kan også komme bidrag til telt fra andre aktiviteter. 
o Sejlerskole år 2.  

 På sidste bestyrelsesmøde var punktet Sejlerskole år 2 forslaget på agendaen, og 
bestyrelsen besluttede at bakke om at de to afdelinger arbejdede videre med 
forslaget og fremsatte det på GF.  

 Efter sidste bestyrelsesmøde modtog formanden forslaget pr. mail 29.9.2022 og 
derefter har der være en god dialog med de to afdelingsformænd, om en proces for 
hvordan der kan arbejdes med ideen, således at interesserede klubmedlemmer kan 
blive involveret med spørgsmål og idéer. Processen for arbejdet med projektet vil 
blive, at ES’ medlemmer inviteres til en info- og dialogaften, hvor projektet 
præsenteres, og der åbnes for dialog herom. Derefter vil arbejdsgruppen tage de 
gode input med og præsentere et endeligt forslag for bestyrelsen. Bestyrelsen kan 
derefter eventuelt godkende projektet. Den økonomiske ramme indarbejdes i 
næste års budget under overskriften ’Projekt fastholdelse 2022/2023’. 

 På GF under eventuelt præsenterer de to afdelinger ideen og processen for at 
arbejde videre med ideen.  

o Vedr. forslag om vedtægtsændring, fremsat af sidste års bestyrelse på sidste års 
generalforsamling. 

 Af referatet fra sidste års GF fremgår det, at: ”... Generalforsamlingen pålagde 
derfor den nye bestyrelse at revidere forslaget”.  

 Vedtægtsændringen omhandlede bl.a. at ændre foreningens bestyrelse fra 10 til 5 
personer. Bestyrelsen finder ikke, at det at reducere antal bestyrelsesmedlemmer, 
er i tråd med vores ønsker om et bredt fællesskab og samarbejde i klubben og 
mellem afdelingerne. Derfor har vi valgt ikke at arbejde videre med 
vedtægtsændringen.  

o Af referatet fra sidste års generalforsamling fremgår det, at den kommende bestyrelse 
pålægges at stramme op på retningslinjerne for medlemmernes brug af klubhuset. 
Bestyrelsen har i den forbindelse sørget for, at der ved udlån af klubhuset gives detaljerede 
retningslinjer til lånerne, og at et udlån altid afsluttes med en kontrol.    

2. Standerskifte 29.10.2022 kl. 14.00 – 16.00  
o 14.00 standerskifte 
o Sejlerskolens elever får overrakt Duelighedsbeviser   
o Medlemmerne bydes på drikkevarer, chips m.m.   

3. Aarhusmesterskab for joller 
o 121 joller / 141 sejlere: Optimist, Zoom8, Europajoller, ILCA 4, 6 og, 7, Feva, 29’er.   
o Der er budgetteret med overskud på 20.000 kr. 



o Der er behov for højttaleranlæg til stævnet, samt til jubilæum og tur i telt, hvorfor der 
købes et lydanlæg, max budget 6.000 kr. inkl. mikrofon.  

4. Andet  
o ES bestyrelse inviterer den samlede EM bestyrelsen til fællesmøde, med fokus på 

fortsættelse af det gode samarbejde.   
o EM’s båd Mette, som ES lejer til brug som dommerbåd, er funktionsdygtig igen. EM har 

sørget for den nødvendige reparation.  
o Storjolleafdelingen arrangerer motionstræning i vinter. Alle medlemmer kan deltage.  
o Møde med kommunen 6.10.2022. Flemming, Jette og Karsten deltog. Tilsynet gik godt. Vi 

har ikke fået kommunens referat endnu. 
o Der har været 11 klubhusudlån i 2022. 
o Et medlem har henvendt om, at vedkommende flere gange har oplevet ikke-låste døre. 

Bestyrelsen vil dele viden om dette på standerskifte.  

   

 


