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Referat fra bestyrelsesmøde den 12/1-2023 

Til stede:  Susanne Werner, Karsten Bank Petersen, Morten Kristensen, Jens Bønnelycke 

Vestergaard, Jette Juhl, Dennis Dengsø, René Kvistgaard, Ole Sønderby 

Fraværende: Peter Sandgaard, Erik Nielsen,  

Referent:  Ole Sønderby 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt. Proceduren for godkendelse og frigivelse af referat fra bestyrelsesmøde blev 

præciseret:  

1) Første version rundsendes til bestyrelsen for kommentering 

2) Opdateret referat gennemgås for godkendelse på næste bestyrelsesmøde 

3) Referat uploades til hjemmeside  

 

2. Økonomi 

A. Antal af medlemmer: Det aktuelle medlemstal, fragang af medlemmer og forventninger til nye blev 
drøftet. Medlemstallet er tilfredsstillende på niveau med foregående år.  

B. Budget for afslutning af 1.sal: Opfølgning på næste møde 
C. Budget gennemgang med opdaterede afdelings input: Budget blev gennemgået med fokus på re-

sten af året. Udgifterne for drift at de to klubhuse skal gennemgås en ekstra gang for fremlæg-
gelse på næste bestyrelsesmøde.  

D. Budget til nye initiativer: Udsættes til næste møde 

 

3. Nye 2023 initiativer 

Status for initiativerne a, b, c, f, g, j, i, m gennemgås, de øvrige er på plads og gennemgås derfor kun 

hvis initiativ-ejeren ønsker at drøfte det yderligere.  

 

 Initiativ ejer  Initiativ og status 

A Jette + Peter Konkretiserer forslag til klubhus indretning, inkl. Budget: Der udarbej-

des 2-3 forslag i forskellige prisklasser.  

B Erik+Jette                    Konkretiserer forslag for kaffe initiativ, budget 1500kr: Status på næste 

møde 

C Erik Frivillig fest: Status flyttes til næste møde 

D Erik / Teknikgruppe Motorlære kursus, forår/klargøring og efterår/konservering 

E Ole Düsseldorf 

F Peter Brofest ved standerhejsning. Havnen f.eks pølsevogn.: Status flyttes til 

næste møde 

G Peter Aktiv markedsføring på hjemmeside og sociale medier: Status flyttes 

til næste møde 

H Jens Vedligeholdelsesdag, regelkursus: Jens ønsker en anden person til at 

arrangere vedligeholdelsesinitiativet, løsning drøftes på næste møde. 

I Jette + Jens Standerskifte inkl. afrigger fest 

J Ole + Lilly Pinsetur til Ebeltoft eller Hou: Ebeltoft optaget så der sigtes mod Hou.  

Gerne hurtig afklaring så det kan komme med på kalender. 

K Jens ILCA træningslejr: 

L Dennis Fastholdelse af store optimist: Intet til referat 

M Jens, Morten, Rene Bedre interaktion mellem kølbåde og jollesejlere: Intet til referat  
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4. Kalender initiativ - Peter 

Nedenstående initiativer er i gang, mere detaljeret status fra Peter rykkes til næste møde. 

a. Aktivitets kalender udsendes til alle medlemmer på mail, hænges op på alle broer, i klub-
huset og opslås på hjemmesiden. 

b. Skal den også hænge på bådene på land, kalender, eller andet? 
c. Hjemmesiden ser i dag rigtig aktiv og indbydende ud.  
d. Peter har lavet forslag til hvad et opslag på hjemmesiden bør indeholde.   

 

5. 50 års Jubilæumsdag + fest, status, telt, økonomi, invitation - Jette og Erik 

Planlægning kører planmæssigt fremad med målet at det skal være for hele klubben.  

• Leje af telt (telt reserveret) 

• Restaurant booket 

• Diverse dagsaktiviteter skitseret i samarbejde med Egå Marina 

• Sponsorstøtte søges  

 

6. Oplæg til fastholdelse – Jens og Rene 

Projektet (J70) er i proces i den indledende fase. Input til koncept på agendaen med DS-konsulent  

 

7. Medlems hjælper undersøgelse – Jette 

Der var rigtig god tilkendegivelse om involvering og hjælp til arrangementer i sejlklubben. Vi skal have 

konkretiseret hvorledes vi kan udnytte dette til de enkelte initiativer.   

 

8. Egå Marina nyt – Jens 

EM forslag om tilslutning til fjernvarme: ES ser positivt på initiativet for reducering af varmeudgiften. 

 

9. Sponsor aftaler - Susanne 

Sponsorer er vitale for en aktiv sejlklub og det er vigtigt at vi får defineret en sponser strategi. 

• Møde med AFI; Der er lavet udkast til et årigt sponsorat fra AFI i kombination med 3 tema aftener 
hos AFI.  

• Jens: Der holdes møde i det nye sponsorudvalg for fastlæggelse af den fremtidige sponsorstra-
tegi. Status på næste møde.  

10. Møde med DS-konsulent 

For at få et udbytterigt møde med DS-konsulenten bedes bestyrelsen sende forslag til spørgsmål/em-

ner til Karsten. Mødet er den 28/1-2023 kl. 9.00 i ES klubhus.  

11. Eventuelt 

a. Der er årsmøde i kredsen af sejlklubber i Østjylland tirsdag den 17. kl 19. Dennis deltager + evt. 
Karsten 

b. Sailing Aarhus: Dato for møde januar-februar endnu ikke fastlagt. 
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c. Dennis, Jens, Karsten - kontingent timing: For de unge jolle sejlere er kontingentbetaling i oktober 
for det kommende år, langt ud i fremtiden. Et koncept med betaling opdelt for forårs- og efterårs 
sæson mere i tråd planlægningshorisonten for de unge medlemmer. Der laves forslag til bestyrel-
sesmødet i marts.  

d. Telt leje versus køb: I 2023 har ES tre arrangementer hvor der er planlagt leje af telt. Det blev 
drøftet om det økonomisk ville være bedre at købe et nyt eller lettere brugt telt. Karsten indkalder 
René, Jens, Erik og Jette for at udarbejde et første overslag over økonomien til næste bestyrel-
sesmøde. 

12. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 23 februar i ES klub hus  


