
26.9. kl. 18.00 2022 bestyrelsesmøde – Agenda og beslutningsreferat  

1. Aarhus Mesterskaber 2022 for joller, 29.-30.10.2022 

 Bådtyper: Optimist, Zoom8, Europa, Feva, 29’er, DM for ILCA (Laser). 

 Status og budget præsenteret. 

 Stor ros til de 2 jolleafdelingsformænd for tage ansvar for dette store stævne, til glæde for 

ES.  

2. Sejlerskolen 

 René Kvistgaard stiller op til at være formand i 2 år.   

 Ønske om sponsortøj til instruktørerne. De underviser 1 aften hver uge samt vedligeholder 

bådene sammen med teknikgruppen. Alt frivilligt. Bestyrelsen vil arbejde på sponsorat af 1 stk. 

sejlerjakke eller buks til hver instruktør årligt.  

 Sejlerskolen arbejder på ny strategi: Bevare elever i klubben og lære dem at sejle yderligere for 

sejl. Metode: Sociale events, weekendsejlads, bådsmandsprincip, år to sejlerskole. Bestyrelsen 

drøftede forslaget, og der var flertal for opbakning til at arbejde videre med strategien, 

herunder 2. års sejlerskole med max. udgift 40.000 kr. Det blev aftalt at afdelingsformændene 

for sejlerskolen og storjollerne efterfølgende udarbejdede et skriftligt forslag mhp. at 

fremlægge det på generalforsamlingen. 

 Efter bestyrelsesmødet 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’. 

3. Jubilæum 50 år 

 Dato: 24.6.2023 

 Økonomi og ramme. To gode ES medlemmer har præsenteret forslag til jubilæum med budget 

på 250.000 kr. ES bestyrelsen har vurderet, at klubben kan anvende max. 75.000 kr. inkl. køb af 

nyt telt. Dette betød desværre at de to medlemmer ikke ønskede at arrangere jubilæet. 

 En del af de 75.000 kr. skal bruges til anskaffelse af telte til spisningen om aften og teltet skal 

også kunne anvendes til kommende arrangementer og stævner (bl.a. Haarup Mixer Cup i 

2023). 

 Det blev vedtaget, at aktiviteter i løbet af dagen bliver betalt af klubben, mens middagen om 

aftenen primært vil blive betalt af deltagerne. 

 Jette (tur- og motorudvalgsformand) har påtaget sig opgaven med at organisere jubilæet. 

Opgaven kræver at medlemmer vil hjælpe.  



4. Årsrapport 2021/2022 

 Der var spørgsmål til årsagen til, at tagprojektet ikke var i indeværende års budget som en 

hensættelse. Kassereren oplyste herom.  

 Der var spørgsmål til det anvendte afskrivningsprincip på tag, klubhus og værksted. Kassereren 

oplyste herom.  

 Der var spørgsmål til budgettets punkt ’Ekstern bogholder/sekretær’. Beløbet holdes på det 

nuværende niveau. 

 Jf. punkt 2 vedr. Sejlerskole afdelingen og Storjolle afdelingens projekt, blev der i budgettet 

tilføjet ’Projekt fastholdelse 2022/2023’. 

 Kassereren vil efterfølgende korrigere budgettet i Årsrapporten.  

5. Standerskifte 29.10.2023 

 Konceptet er hygge, øl, snacks m.m.    

 Jette arrangerer.  

 Formanden holder tale, og der overrækkes Duelighedsbeviser til sejlerskoleelever.  

 Der er Aarhus Mesterskaber for joller samme weekend jf. punkt 1.  

6. Generalforsamlingen 08.11.2022 kl. 19 

a. Praktisk arrangeres af Jette og vores gode medlemmer Erik og Ann Grete. 

b. Kl. 18:30 er der spisning med tilmelding. 

c. Umiddelbart før GF: Der uddeles anerkendelser/præmier til medaljevindere ved DM’er. Der 

er kun medaljevindere blandt jollesejlerne. Dennis og Jens udarbejder lister til Karsten, som 

sørger for gavekort og overrækker gavekortene. 

d. Formanden står for den genelle del af beretningen. Hver udvalgsformand laver 

delberetning for sin del. Karsten sørger for at sammensætte en samlet PowerPoint-

præsentation. 

e. Formanden udsender indkaldelse til GF indkaldelse. 

7. Tur- og motorbådsudvalg 

a. Der er aftalt aften med Nordfalcken 16.11.2022. 

b. Turforening har tilbudt afholde undervisning i kanalsejlads 26.2.2023. 

c. Forslag til arrangementer: Brandvæsen, vejr (René), sociale vinterarrangementer, sejlmager 

(Karsten). 

d. Det blev foreslået også at målrette ”ikke ES medlemmer” f.eks. kæreste/kone/mand til 

medlem. 



e. Der ønskes at udsende en samlet invitation ud til alle vinter – og sommer arrangementer. 

Evt. også via EM til ikke-medlemmer i Marinaen. Der ønskes en frivillig der vil hjælpe med 

nyhedsbrev og kalender til visning på skærm i Skipperstuen.  

8. Næste bestyrelsesmøde 

 Onsdag 26.10. i sejlklubben 17.30  


