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Referat fra ES-bestyrelsesmøde 23.11.2022  

Til stede:  Susanne Werner, Karsten Bank Petersen, Peter Sandgaard, René Kvistgaard, Morten 

Kristensen, Dennis Dengsø, Erik Nielsen, Jens Bønnelycke Vestergaard, Jette Juhl,  Ole Sønderby 

Fraværende:  Ingen 

Referent:  Ole Sønderby 

 

1. Bestyrelsen præsenterer sig. 

Kort præsentation fra alle. Den nye bestyrelse er et godt mix af erfarne kræfter i klubben og nye der gerne 

vil med til at udvikle klubben.  

 

2. Bestyrelsens fokus 22/23 
Susanne gav en god intro til klubbens fokus for 22/23, der udover udvikling af de eksisterende 

aktivitetsområder: Optimister, Storjoller, Kapsejlads, Sejlerskole, Ture, Foredrag, Standerskift m.m. vil have 

fokus på udvikling og styrkelse af det sociale liv og fællesskab i Egå Sejlklub. 

 

2.1 Projekter for året 22/23 

For at få alles input til aktiviteter og projekter for 22/23 blev der gennemført en yellow poster idé session i 

følgende step: 

• Idé generering hvor alle bød ind med forslag til aktiviteter 

• Kort præsentation af forslag 

• Gruppering og definering af hovedaktivitets områder:  

o Klubhus 

o Social på land 

o På vand 

o Kommunikation 

o Diverse    

• Uddelegering af de enkelte områder for udarbejdelse af beskrivelse og oplæg til de enkelte 

områder til næste bestyrelsesmøde. 
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3. Medlemsundersøgelse fra Generalforsamlingen 
På generalforsamlingen blev de fremmødte medlemmer bedt om at udfylde et lille spørgeskema ”Ad Hoc 

Hjælpere” for at afdække interessen for at give en hjælpende hånd og indenfor hvilket område. De rigtig 

mange tilkendegivelser om at give en hjælpende hånd giver et rigtig godt grundlag for gennemførelse at 

kommende aktiviteter, tak for det.     

 

4. Projekt fastholdelse 
Den 30. november er der inviteret til dialogmøde for at afdække interesse og ønsker til, at Egå Sejlklub kan 

tilbyde sejlads i en mindre kølbådstype. 

 

Med input fra klubmødet vil der blive udarbejdet et konkret forslag til bestyrelsen. 

 

5. Næste møde 
Tid / Sted: Mandag 19. december kl. 18:00 i jollehuset 

 

Foreløbig agenda: 

• Årshjul: alle initiativer sættes i årshjul 
• Alle bedes udfylde datoer i e-xcel filen for deres projekter, og sende det til Sus senest 15.12.2022 
• Gennemgang af undersøgelsen fra GF (Jette) 
• Afdelingerne 
• Eventuelt 


