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Du kan altid komme i kontakt med personerne 
fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefon-
numre og mail adresser finder du her:

ForMAnd
Claus Dalbøge
Åmindevej 8
8240 Risskov
Tlf. 53 10 82 40

KASSErEr
Flemming Rost
Prins Knuds Vej 22a
8240 Risskov.
Tlf. 86 17 90 08

næStForMAnd
Peter Juul Christiansen
Tretommerparken 10
8240 Risskov
Tlf. 40 74 70 40

FMd. KApSEjLAdSudvALgEt
Steen Jepsen
Havkærvej 63A
8381 Tilst 
Tlf. 86243909 / 20853909

ungdoMSudvALg-optiMiStEr
Joachim Berg
Nedergårdsvej 89
8200 Aarhus N
Tlf. 24 44 88 66

HuSudvALg
Ole Østergaard
Solbærhaven 15
8520  Lystrup
Tlf. 86 23 09 81 / 20 85 95 04

tur- og MotorudvALg
Peter Petersen
Brobjerg Parkvej 99, 1.mf.
8250 Egå
Tlf. 86 16 28 18 / 20 19 96 25

FMd. SEjLErSKoLEn
Ole Lundskov
Gustav Holms Vej 33
8200 Århus N
Telefon 20 46 24 90

joLLEudvALg og SAiLing AArHuS
Jonas Döpping
Toftevej 3
8250 Egå
Tlf. 51 61 11 65

Formandens beretning.
Inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne føl-
ge op på min tale fra i lørdags og have lov til at tak-
ke alle dem, der på den ene eller anden måde har 
hjulpet med at få afviklet de forskellige arrange-
menter eller på anden vis har bidraget med at drive 
denne fantastiske klub. Vi har i år haft flere rigtig 
store arrangementer, der har krævet mange hjæl-
pere. Det har til tider været svært og hårdt slid for 
arrangørerne at finde de hjælpere, der har været 
behov for. Jeg var selv én af dem, der var ved at væ-
re lidt frustreret over manglen på hjælp til bådmes-
sen. Men så alligevel, så endte det jo med, at vi blev 
folk nok, og det sjove var, at dem der havde meldt 
sig, de blev helt vildt engageret og var nærmest ik-
ke til at rive ud af deres poster igen. Og jeg hører ik-
ke andet end, at alle har det sjovt med at være en 
del af et team, hvad enten det er afholdelse af kap-
sejlads eller bådmesse. Så tak for en fin indsats til 
alle. Som I måske kan huske, så indledte vi sæsonen 
med et kampagnetilbud om medlemskab for se-
niorer. Det havde en pæn positiv effekt, der sam-
men med b.la tilgangen fra sejlerskolen og gaste-
medlemskab betød en tilgang på ca. 40 nye med-
lemme. Tilbuddet om ægtefælle/samlever med-
lemskab for kun 100,- havde ikke den store effekt. 
Men alt i alt betyder det et antallet af medlemmer 
pr. 1. nov. er 488, hvilket er en pæn stigning i forhold 
til året før. Uden at jeg vil komme alt for meget ind 
på økonomien, så kan man i hvert tilfælde sige, at 
hvis man kigger referaterne igennem fra de besty-
relsesmøder, der har været holdt hen over året, så 
bærer de alle præg af, at vi har haft fokus på, hvor-
dan vi på det ene eller andet område har kunne op-
timere klubbens økonomi ved besparelser på admi-
nistrative omkostninger som forsikringer, forsen-
delser, renter og udkik efter sponsorer. Jeg vil også 
sige, at vi ikke har ønsket at skære ned eller spare 
på de sociale aktiviteter og afholdte arrangemen-
ter – tvært imod. Men vi har krævet et budget og 
brug af klubbens aktiver og midler med omtanke. 
Det har især været muligt, fordi de forskellige konti 
og økonomiske nøgletal er blevet meget mere gen-
nemskuelige, så det nu er muligt, løbende, at følge 

Generalforsamling 
den 2. november 2011
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· All risk-kaskoforsikring, Ansvar og sejlerulykke 
· Med faste præmietakster til danmarks bedste præmie
· Yachtassistance er inkl. unden merpris
· Specialrabat til Egå sejlklubs medlemer
 

Hent din tilbud online

www.bavaria-yacht.dk
Gl. Strandvej 148 · 5500 Middelfart · Tlf. 2131 1310   

indtægter og udgifter.De mange kapsejladser og 
bådmessen, der er afviklet ved hjælp af de mange 
hjælpere jeg omtalte før har også ”spyttet” godt i 
klubkassen. Så alt i alt synes jeg, det er et fornuftigt 
regnskab som Flemming skal præsenterer for jer 
senere.

Bådmessen
Nu har jeg nævnt bådmessen flere gange – hvor-
dan gik det så lige med den?
Jeg tør godt sige – det var en kæmpe succes.

• Egå sejlklub fik så mange positive tilbagemel-
dinger fra de besøgende og især udstillerne 
om, at alle bare var utroligt søde, hjælpsom-
me og gjorde en flot indsats med de praktiske 
forhold.

• Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb 
supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge 
hele Egå og Risskov for pølser.

• Festen for udstillerne taler næsten for sig selv, 
da de sidste først gik hjem kl. 4 om morgenen

• Selv parkeringen, som blev en større udfor-

dring, med 10.000 besøgende på 3 dage, fik 
ros.

• Kom og sejl arrangementet var der ikke vold-
som stor tilslutning til, men de der var ude 
havde hygget sig og kom ind med et stort 
smil.

• Matchrace sejladserne var med til at skabe ak-
tivitet og noget at se på.

Men vigtigst af alt, så var der 3 primære formål 
med bådmessen for Egå sejlklub
1. At gøre opmærksom på vores klub og vise den 

frem – og det blev den til fulde
2. At skabe nogle sociale rammer om en fælles 

aktivitet mellem klubbens medlemmer. Og 
det var i vært tilfælde helt tydeligt, at det blev 
der.

3. At tjene nogle penge til klubkassen, til gavn 
for klubbens medlemmer. Og et overskud på 
50.000 det kan vi godt være tilfredse med.

Vi er selvfølgelig også blevet en stor erfaring rigere 
og vi har afholdt møde med Egå marina og Floor ➤
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Marine, hvor vi har tilkendegivet, at Egå Sejlklub 
meget gerne deltager i en bådmesse igen, hvis det 
bliver aktuelt i 2012 eller 2013.
 
Sejlerskolen. 
Ja, den er stadig en succes og ”lever sit eget stille 
liv”, så den næsten er blevet en selvfølge. Men vi 
må ikke glemme, at sejlskolen er et af de vigtigste 
elementer til at tilføre klubben nye senior medlem-
mer. Der er nogle ihærdige instruktører, der sørger 
for undervisning og klargøring af både mm. Stor 
tak til jer. Sejlsæsonen er gået som planlagt med 
sejladserne og med 18 tilmeldte kursister, hvilket er 
det antal vi har plads til. Sæsonen er heldigvis gået 
uden uheld i år og alle der gik op til den praktiske 
prøve bestod. Skolebådene har været ”udlånt” nog-
le få gange, men det kunne godt være mere.  Jolle-
afdelingen har også haft lånt dem som dommer-
båd. Som det ser ud nu, så kan vi godt bruge et par 
ekstra instruktører til næste sæson. Bådene er nu 
af rigget og sat på land, og venter på, at det bliver 
sommer igen. Vinter undervisningen er startet den 
31. oktober med 14 tilmeldte, i år er det Jørgen Lys-
dal, der underviser.

tur- og motorbådsudvalg
Ja, hvad er det nu lige det er for noget. Jeg er faktisk 
ked af, at der ikke har været noget rigtigt udvalg de 
sidste par år. Jeg er godt klar over, at det kan være 
lidt voldsomt, hvis man som udvalgsformand tror, 
at man skal tage sig af alle ture og arrangementer. 
Men hvis man bare havde én person som den, der 
havde lyst til at arrangere pinsetur eller løvfaldstur 
eller et vinterarrangement, kunne henvende sig til 
som ”ankerperson”, så behøver formanden ikke selv 
stå for arrangementet. Nå. Men heldigvis, så ville 

Mogens Terp ikke risikere, at pinseturen og for den 
sags skyld løvfaldsturen ikke blev til noget. Så Mo-
gens tog initiativet til, at der også i år blev arrange-
ret en super god pinsetur med fest og musik lørdag 
aften og en ligeså god løvfaldstur. Mogens – tak for 
det.

Husudvalg
Ja, det er desværre lige så lidt besat som tur-og mo-
torbådsudvalget. Jeg synes, det er et vigtige udvalg, 
som er med til at skabe rammerne for vores klubliv 
ved at arrangerer fester og andre arrangementer 
for klubbens medlemmer, og hvor det måske ikke 
nødvendigvis har noget med sejlsport at gøre. Jeg 
må også sige, at det er noget besværligt, at vi ikke 
har et udvalg. For eksempel som til standerstryg-
ningen i lørdags, hvor vi selvfølgelig gerne vil have 
en forfriskning når vinterstanderen er hejst. Det er 
ikke det store arbejde, men jeg må sige, ”det er alt-
så ikke noget, der bare daler ned af himmelen af sig 
selv”. Julefrokosten 2010 tog Gyda og Kristine sig af 
at arrangere. Gyda har været rigtig flink til at hjæl-
pe i køkkenet, når der har været behov for det og 
Kristine flyttede desværre til Spanien. Til julefroko-
sten, der var det jo heldigvis sådan, at dem der spi-
ste den største portion ris a la mande, vandt retten 
til at arrangere julefrokosten i år, så det er Kim og 
Poul godt i gang med at planlægge.

vicevært
Jeg vil gerne sige tak til klubbens visevært. Han sør-
ger for praktiske gøremål til den daglige drift af 
klubhuset + alt muligt andet forefaldet arbejde. Tak 
til Erik Bålkilde 
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➤

nøgler til klubhus
Det har løbende været drøftet, om vi skulle have et 
nyt nøglesystem til klubhuset. Det har af flere om-
gange være undersøgt nærmere, og det er beslut-
tet at vi IKKE ændrer på nøglesystemet.

Kapsejladsudvalg
Kapsejladssæsonen er gået godt i 2011 – dog med 
et par lokale aflysninger pga. for lidt eller for meget 
vind. I marts afholdte vi et ’Kapsejladsens dag’ ar-
rangement, der gav deltagerne en sjov og udbytte-
rig dag om afviklingen af kapsejladser – inkl. et par 
kapsejladser på gulvet i klubben. Denne viden blev 
senere anvendt i praksis ifm. nogle af stævnerne. Vi 
startede ”før-sæsonen” med en velbesøgt aften 
med vores baneleder Martin, der fortalte lidt om 
kapsejladssignaler, efterfulgt af sejlmager Lars Bo, 
der fortalte om sejltyper, dug-materialer, sejltrim 
mm. Der har været mange både på banerne - stort 
set som sidste år - og det er rigtig dejligt at se.
Båkebanen  38 deltagere
Easy Sejlads  14    -
Singlehand  19    -
Pointsejladserne   62    -     ,  heraf 10 fra Egå
Hovedkapsejladsen  23        -
Afviklingen af sejladserne kørte fint, og mange har 
ytret tilfredshed med dette.
På Pointsejladerne er der fortsat stor glæde med de 
to starter - og med storbåds-løb på op/ned-banen. 
Vellykket midsommerarrangement med grill og 
fadøl. Vi måtte dog sande at den grill, der blev ind-
købt til formålet, nok var lige billig nok. Den kunne i 
hvert tilfælde ikke klare den mængde kul som John 
havde lagt på. Men spareribsene og pølserne blev 
super gode. Vi har efterfølgende indkøb en prof 
gasgrill, som bestod prøven til bådmessen. Vi havde 
i år lagt ud med et nyt storbådsstævne: Aarhus Big 
Boat Race, der blev afviklet fra ES med stor succes i 
august – og med et pænt overskud til klubben. Der 
var god medieomtale, og TV2Ø havde to forskellige 
indslag om stævnet. Deltagerne inklusive de to 
broskrabere melder positivt om forventet deltagel-
se igen i 2012. Vi stod i september også for afviklin-
gen af en bane i forbindelse med Festuge-Cup’en i 
samarbejde med Århus Sejlklub og Bugten. Alt blev 
afviklet til deltagernes store tilfredshed. Stor tak til 
hjælperne ifm. disse stævner – og til alle der i øvrigt 
har bidraget med hjælp til bøjer, køkken- og dom-
mertjanse, indtastning og andet.

pigesejlads.
Har været afviklet hver onsdag med nogle få, men 
meget ihærdige både fra Egå.  

Senior-gruppen
Jeg synes også, at jeg vil nævne, at sejlklubben har 
et ”uofficielt-udvalg”, kaldet seniorgruppen. Det er 
faktisk et meget aktivt udvalg, med fællessejlads, 
vinteraftenmøder og julefrokost mm. Seniorgrup-
pen er også altid meget hjælpsomme, når der skal 
laves praktiske gøremål i klubben. 

BÅKEn og hjemmeside
Jeg vil igen i år rette en særlig tak til Niels Greve, 
som formår at holde et meget fint klubblad køren-
de. Der har været en del debat og drøftelse om, 
hvorvidt båken skulle fortsætte i papirform eller 
overgå til elektroniskudgave. Men der er sket det, at 
produktionsprisen på et blad i farver er faldet, så 
den stort set er den samme som for et blad i sort-
hvid. Både fra klubbens læsere og fra vores annon-
cører er der kommet positive tilbagemeldinger, så 
så længe vi har en redaktør, er det besluttet at fort-
sætte båken i sin nuværende form. Jeg vil også ger-
ne takke Tage Danielsen for hans arbejde med at 
holde vores hjemmeside opdateret. Og som jeg 
sagde til standerstrygningen, så tilmeld jer nyheds-
mailen, så bliver man orienteret om aktiviteterne i 
klubben.

ungdomsudvalg (optimistafdeling) og jolleud-
valg 
Som tidligere nævnt, så flyttede Kristine Stubdrup 
til Spanien, i starten af sæsonen, hvilket har bety-
det at Jonas har taget sig af den daglige ledelse, da 
vi reelt ikke har haft en formand i jolleudvalget. Det 
har på mange områder være en forrygende sæson i 
optimist og jolleafdelingen. Efter mange års snak 
og store planer om tilbygning, blev der i foråret la-
vet er vedligeholdelsesplan for jollehuset, hvilket 
blandt andet har resulteret i, at der endelig blev la-
vet noget ved vores jollehus. Der er lagt nyt gulv på 
sejlloftet, lavet en skillevæg, malet og udskiftet VVS 
installationer. Marinaen fik asfalteret materielgår-
den ved Jolle huset, hvilket også er en stor fornøjel-
se i hverdagen. Vi har købt en ny ordentlig følgebåd 
samt 2 laserjoller. Den gamle RIB er sat til salg.I 
sommerferien blev der gennemført et prøv at sejl-
arrangement, hvor børn som ikke før har prøvet at 
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sejle, i en uge kunne prøve kræfter med rorpind og 
skøde. Som vi kunne se tidligere på aftenen, har de 
sportslige resultater også været helt i top.

tak til bestyrelsen
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen. I har igen 
gjort et godt stykke arbejde. Vi har haft nogle gode, 
til tider noget lange, men frem for alt hyggelige be-
styrelsesmøder. Jeg synes også at vi har haft nogle 
konstruktive møder, hvor vi får truffet mange gode 
beslutninger.

Claus Dalbøge.
---------------
referat af generalforsamling den 2. november.
Efter fælles spisning og et underholdende trylles-
how havde Jonas Döpping en præsentation af jolle-
afdelings flotte kapsejladsresulter internationalt 
med overrækkelse af præmier, hvorefter generalfor-
samlingen formelt kom i gang.

1. valg af dirigent.
Ole Østergaard blev foreslået af bestyrelsen og en-
stemmigt valgt til dirigent. Ole konstaterede at ge-
neralforsamlingen var lovlig varslet, hvorfor vi kun-
ne fortsætte til næste punkt.

2. Bestyrelsens beretning. 
Formand Claus Dalbøge afgav en samlet beretning 
fra bestyrelsen inkl. fra de forskellige 
udvalg. Der henvises til den præsentation Claus 
gav generelt. I udpluk kan nævnes:  
• Der var stor tak til hjælpere ved de mange ar-

rangementer i år, som eksempel bådmesse og 
Aarhus Bigboat Race. Samtidigt var forman-
den glad for at se at alle der hjalp til, nød det.

• Pr 1/11 er der 488 medlemmer i klubben, hvil-
ket er en mindre stigning.

• Sund økonomi – der er sparet en del på de ad-
ministrative omkostninger.

• Der er budget for alle aktiviteter og arrange-
menter.

• ES kapsejladser og bådmesse har spyttet godt 
i kassen.

• Bedre nøgletal at styre efter.
• Bådmessen var en kæmpe succes. Positive til-

bagemeldinger fra såvel besøgende som ud-
stillere. Godt styr på de praktiske detaljer, og 
specielt godt salg af pølser, hvor ES nærmest 

støvsugede Østjylland for pølser vi kunne sæl-
ge. Anslået 10.000 besøgende. Underholden-
de matchrace som kunne følges fra land. ES vil 
gerne stille op til en bådmesse igen.

• Sejlerskolen er den vigtigste kilde for tilgang 
af seniormedlemmer. Fuldt besat med 18 kur-
sister denne sommer. Der er pt. 14 deltagere 
på vinter teorien, der varetages af Jørgen Lys-
dal.

• Tur og motorbåds udvalget har kørt uden for-
mand. Mogens Terp har stået for Pinse- og 
Løvfaldstur.

• Husudvalget har manglet medlemmer. Det er 
et vigtigt udvalg. Senest ved standerskift 
manglede det. Julefrokost 2010 blev arrange-
ret af Gyda og Kirsten. I 2011 står Kim og Poul 
for arrangementet, som er 3 december. Der 
kommer ikke noget nyt nøglesystem. Stor tak 
til vores vicevært Erik Bålkilde.

• Kapsejladsudvalget har haft en god sæson 
med god afvikling af sejladserne, der har væ-
ret nogle aflysninger på grund af vejret. Kort 
før sæsonstart blev kapsejladsens dag afholdt 
med succes. Der deltog 38 på Båkebanen, 14 til 
Easysejlads, 19 til Singlehand og 23 til årets 
Hovedsejlads. 

• Point-sejladserne har haft 2 starter og et spe-
cielt storbådsløb.

• Midsommer sejladsen var super, dog stod den 
nye kulgrill ikke distancen – en ny gas grill er 
købt og har stået sin prøve under bådmessen. 

• Aarhus Bigboat Race gik meget godt og fik fin 
pressedækning, der var blandt andet 2 indslag 
i TV2-Østjylland. Der var positiv tilbagemel-
ding fra deltagere, og ES ser frem til at genta-
ge kapsejladsen næste år. ES havde 1 bane ved 
Festuge Cup. Formanden takkede alle der har 
hjulpet med bøjer, arrangementer og andre 
gøremål

• Båken fortsætter i papirform, og der har været 
mange positive tilbagemeldinger på forma-
tet, Tak til Niels Greve

• Tak til Tage Danielsen for arbejdet med ES 
hjemmeside

• Jonas Döpping har overtaget de opgaver Kri-
stine Stubdrup forlod i sæsonen. Der er udar-
bejdet en vedligeholdelsesplan for ungdoms-
afdelingens bygninger, og allerede lavet for-
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bedringer på gulve, skillevægge og VVS instal-
lationer. Marinaen har ligeledes asfalteret 
udenfor. Der er kommet en ny følgebåd og La-
serjoller. Der har ligeledes i ungdomsafdelin-
gen været afholdt et succesfuldt ’kom og sejl’ 
arrangement.

• Slutteligt takkede formanden bestyrelsen for 
deres arbejde i årets løb.

3. Forelæggelse af regnskab.
Flemming Rost gennemgik regnskabet med en 
række bemærkninger.
• Pænt overskud i år.
• Der benyttes samme principper som tidligere, 

med højere detaljeringsgrad.
• Det er et år med ekstraordinære indtægter.
• 2 kampagner har skaffet i alt 24 nye medlem-

mer.
• Totalt har brutto tilgang været 95 nye med-

lemmer.
• Aarhus Bigboat race har tilført 30.000,- kr. til 

klubben, samt 10-12.000 kr. i ungdomsafdelin-
gen.

• I dette regnskab er bådmessen 2011 ikke med 
da året slutter 31/8.

• Båken har givet usædvanligt flot resultat pga. 
forskydninger i indtægter, dette er ikke nor-
malt.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
Budget for næste år blev fremlagt og gennemgået. 

4. indkomne forslag.
Der var et indkommende forslag fra bestyrelsen, 
med konkret forslag inkl. tegning til at udvide ter-
rassen foran klubhuset mod syd. Flere placeringer 
har været overvejet, men foran mod syd var valgt af 
følgende grunde
• Aftensol
• Indbyder til mere brug og socialt samvær
• Plads til flere
• Mødested
• Grillhygge
Der er tale om et selvbyggerprojekt og omkostnin-
gen til materialer bliver 13-14.000 kr.
Der var efterfølgende en livlig diskussion af det 
konkrete forslag samt snak om alternative forslag, 
med argmenter for og imod placering, og ligeledes 
om yderligere projekter på bagsiden af klubhuset.

Bestyrelsens konkrete forslag kom til afstemning 
og blev vedtaget med følgende stemmer:
• 32 stemte for.
• 8 stemte imod.
• 8 stemte hverken for eller imod.

5. Fastlæggelse af kontingent for næste år.
Bestyrelsen kom med forslag om stigning af kon-
tingenter:
Senior	 	 	 920	til	950.
Gaster/passive	 	 360	til	370.
Unge	u.	25		 	 655	til	675.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

6. valg af formand, næstformand og kasserer.
Formand Claus Dalbøge modtog genvalg.
Næstformand Peter Juul modtog genvalg.
Kasserer Flemming Rost modtog genvalg

7. valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Kapsejladsudvalg Steen Jepsen modtog genvalg.
Jolleudvalg Jonas Döpping modtog genvalg.
Ungdomsudvalg  Joachim Berg blev valgt.
Klubhusudvalg Ole Østergaard blev valgt.
Sejlerskole Ole Lundskov modtog genvalg.
Tur/motorbåds udvalg Peter Petersen blev valgt.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Revisor Eigil Hems modtog genvalg.
Revisor Mogens Terp modtog genvalg.
Revisorsuppleant Per Priess modtog genvalg.

9. Eventuelt.
• Overrækkelse af klubmesterskabs pokaler.
• Ole Østergaard spurgte hvorfor regnskabs 

året slutter inden sejlsæson er slut. Kassere-
ren svarede, at der er aktivitet året rundt i ES 
og fandt således terminen hverken specielt 
god eller dårlig.

• Ole Lundskov spurgte efter og fandt 2 instruk-
tører til næste sæsons sejlerskole.

• Steen Jepsen efterlyste frivillige til Aarhus 
Bigboat Race og DM i H-både næste sæson – 
datoer kommer på nettet.

• Formanden takkede dirigent og sluttede ge-
nerelforsamling.
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En beretning fra Midsommersejladsen 2011
En sejlads hvor DH reglen ikke gælder, her gælder 
kun OØ reglen, kan lige nævne en af de få som ik-
ke kan bøjes: ”Der må ikke være Oliefyr tændt”, 
ellers er det meste muligt. Som altid startes der 
med Skippermøde hvor Ole Ø.  giver de sidste de-
taljer til sejladsen. Herefter er det alvor, der sejles 
med alle kneb - men sikkert, så kaffen eller øllen 
ikke risikerer at vælte. Da så den intense dyst på 
vandet var overstået, mødtes vi i klubhuset igen, 
hvor grillen var startet op, og der blev serveret 
fantastiske grillben, pølser osv. med tilbehør og 
dejlige kolde Fadøl til. Ole havde fået udregnet re-
sultatet af den meget tætte sejlads og uddelte 
med sine altid muntre kommentarer præmier, og 
der var til alle, selv dem som deltog fra bolværket. 
Så var der ellers hyggeligt samvær med gode sej-
lervenner . Tak til Ole og co. for endnu et fanta-
stisk arrangement.

Sejlerhilsen fra Rubber Duck.
Kapsejladser slut.
Så er kapsejladssæsonen ovre for de fleste. – Vi 
fik lukket Båkebaner og Pointsejladser med ma-
nér. – Her er årets klubmestre ved den traditio-
nelle ”Gule-ærter-sejlads-aften”.
Kapsejladsudvalgets vandrepokal ”Godt gået” gik 
i år til Gyda Larsen, for hendes utrættelige ind-
sats både ifm. stævner, kapsejladsaftener og an-
dre arrangementer. Endnu engang til lykke til jer 
alle.

Big Boat race
Det nye stævne ”Aarhus Big Boat Race” blev afvik-
let 13.-14. august fra Egå med stor succes. God re-
spons fra deltagere og hjælpere og pæn omtale i 
medier og to indslag i TV2Ø. Et stort arbejde lå 
forud, – og mange var involveret ifm. selve stæv-
net både til lands og til vands. Der var god opbak-
ning fra både ungdoms- og seniorafdelinger til at 
afvikle stævnet, og jeg vil som stævneleder sige 
stor tak for hjælpere og officials store indsats, - 
uden den og sponsorers venlige bidrag kan et 
stort stævne ikke lykkes, – og jeg håber selvfølge-
lig, at de mange hjælpere vil være med igen.

Hilsen Steen

kapsejladsudvalget

Store både:
Karl Kristian Bro – BB 10m ”BB King”

Mellemstore både:
Thomas Zeuthen  - Elan 31 ”Nina B”

Mindre både og både uden spiler:
Kjeld Sørensen - Bianca 111 ”Seamate”
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TJ-MARINE   ·   Torben Jensen   ·   Arresøvej 7   ·   8240 Risskov
reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer

Autoriseret forhandler af

”Godt gået” pokalen 
til Gyda Larsen.
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ungdomsudvalget

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

Bøsbrovej 7 · 8900 Randers · T: 8642 9841
www.denrigtigeslagter.dk

Endnu en sæson er slut og der er skiftedag i op-
timistafdelingen
På mange områder har vi haft en forrygende 
sæson i optimist- og ungdomsafdelingen.Ende-
lig efter 7 års snak, vilde planer og millionprojek-
ter blev der lavet noget ved vores klubhus. Der er 
lagt nyt gulv på sejlloftet og lavet en skillevæg. 
Der mangler stadig masser af arbejde og ikke 
mindst penge, men små skridt ad gangen er ve-
jen frem. Marinaen fik asfalteret materielgården 
ved Jolle huset, hvilket er en stor fornøjelse i 
hverdagen. Vi har købt en ny ordentlig følgebåd 
og 2 laserjoller. I sommerferien blev der gen-
nemført et ”Prøv at sejle”-arrangement, hvor 
børn, som ikke før har prøvet at sejle, i en uge 
kunne prøve kræfter med rorpind og skøde. Lige-
ledes i sommerferien vandt vi en hel serie me-
daljer ved de internationale mesterskaber. De 
flotte sportslige resultater blev fulgt op med ik-
ke færre end 4 ud af 12 medaljer ved årets junior 
DM. Endelig sluttede vores optimister med at 

vinde bronze ved årets hold-DM. I årets løb har 
vi haft store problemer med vores ene RIB. Det 
har faktisk taget et år at få repareret motoren 
ikke mindst grundet mangel på Yamaha reser-
vedele efter Tsunamien i Japan. Men nu er den 
lavet, og den sejler som ny. Vi har sat båden til 
salg,- ikke fordi båden er dårlig, den er bare købt 
for lille til et farvand som vores. 

Skiftedag i optimistafdelingen
I foråret havde vi en mindre krise i optimist og 
ungdomsudvalget, da vi mistede vores helt sto-
re arbejdskraft, Kristine Stubdrup. Som formand 
måtte jeg som sådan vælge at trække mig for ik-
ke at stå alene med alle opgaver. Vi forsøgte os 
med en flad udvalgsstyring, men det stod dog 
hurtigt klart, at dette ikke kunne fungere, et ud-
valg må og skal have en formand, som er den 
endelige ansvarlige for f.eks. økonomi. Vi har i 
mange år kørt med en samlet afdeling for opti-
mist og storjolle. Når jeg kigger rundt på andre 
klubber, ser jeg de samme problemer som i Egå. 
Opgaven med at drive et så bredt ungdomsar-
bejde er simpelthen blevet for stor. Der er en 
masse berøringsflader mellem optimist og stor-
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joller, derfor prøver vi nu at organisere os med et 
optimistudvalg og et jolleudvalg, som det også 
er beskrevet i vores vedtægter. Samtidig overla-
der jeg formandskabet for optimistudvalget til 
Joachim Berg. Joachim er forholdsvis ny i klub-
ben, men han tilfører rigtig megen positiv ener-
gi. Jeg vil dog fortsat sidde i optimistudvalget 
primært for at fastholde erfaring. 

Jonas Døpping
 
Efterår betyder et nyt forår
Det har på mange måder været en fantastisk 
optimist sæson i ungdomsafdelingen. Der er 
kommet et rykind af nye C-sejlere, og det er lyk-

kedes med forårets introduktionsforløb at skabe 
et sammenhold blandt sejlerne, der er ”all times 
great”. Det er en stor fornøjelse at se de nye 
børn vokse med opgaven hen over sæsonen, læ-
re fra de mere erfarne, deltage i klubbens træ-
ningsaktiviteter og engang imellem tage 
med rundt til kapsejlader/weekendstævner lo-
kalt eller rundt i landet - og klare sig ganske hæ-
derligt. Tilsvarende har vi oplevet en tilgang af 
forældre, der har lyst til at bakke op om ung-
domsafdelingen og deres børns fritidsinteresse. 
Det er vigtigt for optimistjolleafdelingen at få 
tilført nye kræfter i takt med, at de eksisterende 
børn/forældre rykker med op i større jolletyper. 

  Medaljer til Egå-sejlere.   Cille i Schwerin.
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Det er meget bekræftende at se en udvikling, 
som den vi har set i år i ungdomsafdelingen. 
Dette gælder også på trænerområdet, hvor vi er 
blevet velsignede med meget inspirerende træ-
nere. Det giver muligheder for vækst både på 
det sportslige plan og på det sociale/personlige 
plan. Det er noget af det, som vi gerne vil opnå i 
Egå ungdomsafdeling med afsæt i følgende de-
vise: ”Det handler om at have det sjovt - og ska-
be resultater samtidigt”. Og resultater måles ik-
ke kun på ranglister, men de måles i høj grad og-
så på venskaber og gode oplevelser på vandet.

ingen aktivitets ”frys”
Hen over vinteren arrangerer vi for den nyeste 
halvdel af optimisterne et vinterkursus i sø-
mandsskab og kapsejladsteori. Det foregår hver 
anden torsdag fra kl. 18.30 til 20.00 med følgen-
de program: Sømandsskab. - Fysisk udfoldelse, 
knuder og knob. - Kapsejladsregler, taktik og go-
de hints til at ”slå” de andre. - Kage, saftevand/
kaffe og fri leg.  Ligeledes har et pænt antal sej-
lere allerede tilmeldt sig de optimistlejre, som 
afvikles i vinterhalvåret som forberedelse på den 
nye sæson. Igen ser vi kræfter fra Egå engagere 
sig i arbejdet, så det skal nok blive til stor fornø-
jelse for både børn og forældre. Her ud over del-
tager vores optimister i vintertræning sammen 
med naboklubberne og enkelte overvejer at ta-
ge en træningsafstikker sydpå, hvis det kan ar-
rangeres. Resten af tiden i vinter vil vi bruge på 
at planlægge og spare op til den kommende 
sæson med introduktionsforløb, weekendstæv-
ner, kapsejladsevents og andre arrangementer. 
Vh/Joachim Berg (24 44 88 66), Ungdomsudval-
get.

Fra ”www.Sejlerne.dk” er hentet følgende:
vintertræning
Vinteren igennem er der træning for alle jollesej-
lere i Kaløvig Bådelaug på søndage fra KL. 10-15. 

vintersvømning
Der er vintersvømning på Sølystskolen på søn-
dage fra kl. 16.45 til 17.45 fra den 6. november 
frem til påske. Det er for alle jollesejlere og deres 
familier og koster 200 kroner pr. familie.

Sailing team
Den 23.-25. marts arrangeres fysisk træning - 
sejlads - teori samt social aktivitet i Egå Sejlklub 
for A og B optimister plus C optimister, som kan 
klare sig selv.

Red. 
Schwerin
Et optimistbarns oplevelser.
Allerede på vores Tunø lejr i sommerferien, aftal-
te Joachim og min mor, at der skulle laves en tur 
til Schwerin i efterårsferien. Joachim tilbød at 
tage mig med i sin autocamper med hele sin fa-
milie. Så da efterårsferien begyndte tog jeg til 
Schwerin sammen med Nikolaj og Kristoffer fra 
B holdet i Egå sejlklub, og deres forældre og lille-
søster Helena. Vi tog derned for at opleve at sej-
le et kæmpe stævne. Der var 400 både tilmeldt i 
A og B klassen, og vi sejlede alle sammen på 
samme bane. Det var en helt vildt fed oplevelse 
at sejle så mange sammen, for det er jo ikke no-
get, man kan prøve i Danmark, da vi ikke er så 
mange. Schwerin er et rigtig flot område, og de 
var meget flinke dernede, den eneste udfordring 
vi havde var, at de snakkede tysk! Men så er det 
godt at have voksne med! Vi hyggede os rigtig 
meget, og det gik fint for os alle fra Egå, og 

  TORM Grand Prix vindere 2011, Christian Guldberg Rost og Jacqueline Döpping.
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egentlig også for Danmark. I alt var vi omkring 
10 optimister fra Danmark i B-feltet. For os 
gjaldt det bare om god træning og om at ’tæve 
nogle tyskere’. Jeg havde meget besvær med jol-
len pga. at jeg var en af dem der vejede mest i 
feltet, og det blæste kun omkring 3-5 m/s, så det 
var rigtig svært at sejle mod de andre på 10 år 
og deres 35 kilo i så let vind. Det var sjovt at prø-
ve, og det vil jeg anbefale til alle, der vil have god 
træning. Det var også ret sejt at opleve deres 
mærkerundinger. Der var helt op til 10 rækker fra 
mærket og ud! I vores B-felt var vi 120 både i èn 
start! De har et meget højt niveau i Tyskland, sy-

nes jeg, og jeg kunne mærke, at jeg nok lige 
skulle tage den med ro, da jeg havde planer om 
at rykke op i A-rækken. Det var også en måde at 
lære noget af de andre danskere på, hvordan de 
sejlede på den store sø, og jeg fik rigtig meget 
ud af det, og synes selv, at jeg er blevet en me-
get bedre sejler. Jeg håber, at vi i Egå Sejlklub kan 
få fat i nogle sponsorer, der næste år kan hjælpe 
os med at komme en tur til udlandet igen, det 
kunne være rigtig dejligt, og så kunne vi måske 
lokke vores forældre til at arrangere klubtur til 
Schwerin.

Cecilie Wemmelund (Cille) 

MARITIME
IDEER  

nu også maritime 

bøger mm....

www.bluehorizon.dk
sådan får du råd til langt mere
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Ungdoms-Udvalg JolleUdvalg
vintersvømning på 

Sølystskolen
Søndage kl. 16.45 - 17.45Fra d. 6. november.

julesejlads m.m.d. 17. december kl. 13-15.

lørdags-
frokoster

Begynder den 7. januar.

jørgen Mulbjergs 

swing-musik.

d. 21. januar kl. 12.30 - 14.30.

tUrUdvalg

Jens Dolmer om 

Volvo Ocean Race

d. 7. februar kl. 19.30.

vinter
arrangementer

Båken

Deadline for nr. 1. 2012

d. 10. januar.

Nr. 1. 2012 udkommer

d. 10. februar.
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Ungdoms-
Udvalg

vinterkursus for 
optimister o.a.

d. 15. december kl. 18.30-

20.00 og derefter hver 

anden torsdag.

seniorgrUppen
Senior julefrokostd. 15.december kl. 18.30.
Hyggeaftener:d. 18.januar og d. 15. februar kl. 19.30Evt. program meddeles.

Kære sejlere 
Så er det traditionen tro blevet tid til årets jule-

frokost. Vi håber derfor at se jer alle lørdag d. 3. 

december 2011 kl.14.30 (i klublokalet).  

Som altid opfordres alle til at bidrage med et 

sjov indslag til aftenens underholding. Alle taler, 

sange, skuespil,danseshows og kreative opgaver 

er velkomne.  

Vi sørger for lækker julemad og du skal som van-

ligt købe drikkevarer til favorable priser i klublo-

kalet. 

Prisen for mad er 160 kr. som betales kontant ved 

ankomst. På snarlig gensyn i Egå Sejlklub.

JUlefrokost i 
egå seJlklUB

17



pigesejlads

onsdagssejlerne.
Nye vinde blæser – så 
derfor skifter Århus Pige-
sejlere navn til Onsdags-
sejlerne. For at signalere 
at det er et tilbud om 
kapsejlads til alle sejlere onsdag aften. Inger 
Yde/Cecilie har haft kontakt til voksenjollesejler-
ne på Århus Havn – og de er vældig interessere-
de i at være med på banen. Det vil betyde flere 
både  på banen. Det vil formodentlig også bety-
de at banen flyttes en smule tættere på Århus – 
som for øvrigt vil tilbyde at være dommere hele 
sæsonen. Deltagelse koster 100 kr. pr. mand/
kvinde – indbetales pr. båd – til afvikling af kap-
sejlads. Teori?  – Pigesejlerne, dvs. Onsdagssej-
lerne arrangerer ikke selv noget, men opfordrer 
til at interesserede deltager i klubbernes arran-
gementer.

Lilly Meinicke

Lørdagsfrokosterne
er i sving. De er populære, men kræver, at et hold 
har skrevet sig på listen til en god frokost. Der er 
ingen i december, men de starter igen den 7. ja-
nuar.

Blide jazztoner 
Lørdag den 21. januar er der ekstra sving på, for 
da kommer Jørgen Mulbjerg med John René 
Quinto’s orkester og spiller for os fra kl. 12.30 til 
14.30. De spiller main stream swing musik på en 
stilfærdig og rolig måde, så ingen risikerer at få 
maden galt i halsen. 

husudvalget
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sailing århus

Bestyrelsen har i efteråret besluttet at vende til-
bage til vedtægternes opdeling af jolleaktivite-
terne i 2 separate udvalg – Ungdomsudvalget, 
som i daglig tale kaldes ”Optimistudvalget” og 
Jolleudvalget, der fremadrettet kaldes ”Storjolle-
udvalget”. Begrundelsen herfor er dels et ønske 
om at aktivere flere ressourcestærke forældre 
med det formål at give storjolle-aktiviteterne et 
spark aktivitetsmæssigt, dels en forberedelse til, 
i løbet af en kortere årrække,  at give de unge 
under storjolleudvalgets vinger et større med-
ansvar for udvalgets arbejde. Storjolleudvalget 
har afholdt sit første udvalgsmøde, hvor delta-
gerne blev enige om at indstille Jonas Döpping 
som formandskandidat. Jonas er efterfølgende 
netop blevet valgt som udvalgsformand på Egå 
Sejlklubs generalforsamling. Udvalgets første 
opgave bestod i planlægning og afvikling af 
Danske Bank Cup, der løb af stablen i weeken-
den 19. – 20. november. Udvalget har tillige an-

Storjolleudvalget

søgt om og fået tildelt et stævne i den europæi-
ske ranglisteturnering – Laser Europa Cup. Dette 
stævne planlægges i samarbejde med Sailing 
Århus og Laser Association Denmark, og nøgle-
posterne forventes at være bemandet med in-
ternational jury og international baneleder in-
den jul.

På udvalgets vegne – Jonas Döpping 

Tekst udeladt pga. pladsmangel.
Læs sailing århus’ nyheder på deres 
hjemmeside: www.sailing-aarhus.dk

- din lokale 
leverandør af kvalitets 

presenninger

Bakketoften 11 · 8541 Skødstrup 
tlf.86222233 · og@gpcovers.dk
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Aarhus Nord · Aarhus Syd · Aarhus Vest · Randers · Kolding · www.pulterkammer.dk · tlf. 87 37 02 03Aarhus Nord · Aarhus Syd · Aarhus Vest · Randers · Kolding · www.pulterkammer.dk 

Lad os passe på dine skatte vinteren 
over. Lej et pulterkammer til sikker 
og tør opbevaring af sejl, garderobe, 
tovværk, hynder, elektronik, GPS, 
ekkolod, gummibåd, kalecher, 
påhængs motor og hvad ved vi.

LAND I SIGTE!

BOOK PÅ

SPAR 10%
PULTERKAMMER.DK
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Mål
Det enkelte specialforbunds andel af kvinder i
bestyrelsen bliver i dette projekt brugt som
indikator for, hvor mange kvinder der deltager i
specialforbundets ledelse. Målet er at de 5
(udvalgte) specialforbund øger andelen af
kvinder i deres bestyrelse betydeligt, men
udgangspunktet er i sagens natur forskelligt
fra forbund til forbund.
En rettesnor er, at i  2010 har de 5 forbund i
gns. mindst 1/3 kvinder i deres bestyrelse. Det
ene forbund har fx øget andelen af
kvinder fra 1 til 3 ud af en besty-
relse på 10 medlemmer, det an-
det fx fra 0 til 2 ud af en besty-
relse på 7 medlemmer. Andre
faktorer så som arbejde for
flere kvinder blandt trænere,
øvrige ledere og dommere
kan også tælle med i bedøm-
melsen, men vigtigt er det, at
forbundet udviser vilje og hand-

linger, der trækker i retning af ønsket om mere
ligestilling i forbundets ledelse.

Hej alle kvinder/piger
Sæt X i kalenderen fredag aften d. 20 marts. I
vil blive inviteret til et underholdende seminar
i forbindels med DS generalforsamling i
Odense.
Så snart der er en dagsorden, vil der blive
sendt en invitation ud elektronisk til de med-
lemmer, der er på vores nyhedsmail. Det vil

også blive slået op i klubhuset og komme
på hjemmesiden.

Mange sejlerhilsner
Lone Kirketerp

Århus Bådebyggeri
Hvis kun det bedste er godt nok til din båd

Speciale: Teakdæk, Aptering, Rasp af træbåde, Forsikringsskader,
Alle former for glasfiberarbejde. 300 m2 opvarmet værfthal i Egå.
Udlejning af hal til gør det selv fribordslakering.

Salg af Andersen spil, Harken, Blacke international 
bådmaling, Watski bådudstyr,
Vetus bovpropeller og motor.

Erik Gersner, tlf. 40118144

BÅDBYGGERLÆRLING SØGES

Formandens tale.
Kære Egå sejlere, så gik sejlsæsonen 2011 – og 
flere tænker måske som mig, – hvor blev den 
sejlsæson og sommer af? Og så alligevel virker 
det jo som lang tid siden, vi var på pinsetur til 
Mårup og lang tid siden, de første kapsejladser 
blev skudt i gang. Mange tænker måske også, at 
det har været en lidt kold og blæsende sommer, 
– og ja - der blev ikke slået varmerekord, og der 
faldt hele 321 millimeter nedbør i sommeren 
2011. Det er 133 millimeter eller 71 % over norma-
len, og den anden vådeste sommer registreret, 
siden de landsdækkende nedbørmålinger star-
tede i 1874. Så dem med cockpittelt har vel været 
glade for det. Men husker man sæsonen som 
specielt blæsende, så er det faktisk ikke helt rig-
tigt. Der blev nemlig aflyst flere sejladser på Bå-
kebanen pga. vindstille end pga. blæst, og tjek-
ker man vindstatistikken, så har gennemsnits-
styrken været 4-5 m/s hen over sommeren for 

Egå. Nå, men nok om vejret, det kan vi ikke lave 
om på, – og det kan vi heller ikke på de arrange-
menter, der har været afviklet i løbet af sæso-
nen. Men det er der heldigvis heller ikke grund 
til. Vi har haft nogle rigtig fine arrangementer i 
form af kapsejladserne, fællesture, grillfester og 
ikke mindst bådudstillingen. Detaljer om disse 
arrangementer vil jeg gemme til generalforsam-
lingen, men jeg vil gerne sige en kæmpe stor tak 
til jer, der på den ene eller anden måde, har hjul-
pet i løbet af sæsonen med praktiske opgaver. 
Og selv om vi nu går vinteren i møde, så byder 
klubben selvfølgelig på flere arrangementer, så 
jeg vil opfordre til, at I holder øje med hjemmesi-
den, og hvis I ikke allerede er det, så tilmeld jer 
nyhedsmailen, den vil vi bruge mere og mere for 
at orientere om, hvad der sker i klubben. Det 
næste arrangement, der står for døren, det er fe-
sten i aften, med lækker gourmetmad og leven-
de musik. Så er der generalforsamlingen på ons-

Standerskifte efterår 2011
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ALT I BÅDUDSTYR
l	ALLE KENDTE MæRKER INDEN FOR
 SEJLSPORTEN
l	SALG, SERVICE OG REPARATIONER AF 
 BÅDMOTORER
l	SEJLER- OG MODETøJ

webshop .  www.afi.dk

Shop, Serviceværksted og Riggerværksted   
AFI Marine A/S  
Hjortholmsvej 1  
DK- 8000 Århus C  
tlf. 86 12 43 66  

Nu er 
Riggerne

tilbage på
havnen!

dag den 2. nov. her starter vi aftenen kl. 18.30 
med fællesspisning, som klubben er vært for, og 
vi får besøg af en gæst, som jeg godt tør garan-
tere vil levere et underholdende indslag – og 
som i øvrigt ikke har noget med sejlsport at gø-
re. Så skal I huske julefrokosten den 3. dec. Hvor 
man allerede kan tilmelde sig nu. Traditionen tro 
starter lørdagsfrokosterne på næste lørdag. Kap-
sejladsudvalget har arrangeret et foredrag med 
Jens Dolmer, som fortæller om at være med i 
Volvo ocean race kapsejladsen jorden rundt. Det 
bliver den 7. februar og det ser også ud til, at der 
arrangeres en trim aften til foråret. Men som jeg 
har annonceret før, så håber jeg, at der er nogle, 
der vil tage initiativ til at arrangere endnu et vin-
terarrangement eller to, af én eller anden art. Så 
har man en ide til det, skal man ikke holde sig til-
bage. Det kunne fx også være, hvis der er nogen, 
der har lyst til at planlægge en aften med denne 
herre….(plakat), så tror jeg det vil være interes-
sant. Jeg kan også fortælle, at sejlerskolen selv-
følgelig kører på fuld tryk hen over vinteren, men 
også at vi godt kan bruge et par instruktører 
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mere til sommer. Så har bestyrelsen besluttet, at 
vi til foråret vil tilbyde speedbådskørekort til alle 
medlemmer over 16 år, som måtte have interes-
se i det. Kurset er gratis, men man skal selv beta-
le afgift til prøven. Inden vi går ind og får et glas 
vin eller en øl, så vil jeg gerne på klubbens vegne 
sige tak for sæsonen 2011, – endnu en gang tak 
til hjælperne.
Og skal vi så ikke udbringe et 3-foldigt leve for 
Egå Sejlklub.
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 Dine fordele
ved forsikring hos
  Pantaenius
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Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA

Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45-97-51 33 88 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.dk

Hjælp ved uheld
Du har behov for bugsering til nærmeste værft?
Pantaenius overtager omkostningen dog begrænset op til
DKK 37.500,00!

Inspektionsomkostninger
Du har haft en grundstødning og vil have bunden inspiceret?
Pantaenius dækker inspektionen
uden selvrisiko!

Ingen selvrisiko
Indbrud, transportskade, brand, lynnedslag eller totalskade?
Ved disse skadesårsager er der ingen selvrisiko hos
Pantaenius!

Kontakt os
Har du spørgsmål til dine forsikringer? 
Du kan ringe +45-97-51 33 88 eller skrive til os på e-mail
info@pantaenius.dk
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turudvalget
har ambitioner om mange aktiviteter ud over 
pinse- og løvfaldsturene. Foredrag om spæn-
dende sejladser, udveksling af erfaringer, fore-
drag om relevante tekniske emner samt mulig-
heder for eskadresejlads. Udvalget modtager 
meget gerne forslag til emner, der kan have in-
teresse for klubbens medlemmer.

Peter

jens dolmer
Den 7. februar kommer Jens Dolmer og fortæller 
om sin deltagelse i Volvo Ocean Race Jorden 
Rundt i 2008-09. Se opslag og hjemmeside. Vi 
glæder os til en spændende aften.

turudvalgetseniorgruppen

En aften med peter petersen
Peter Petersens fortællinger og billeder fra turen 
med Naveren i New Zealand var en kæmpe succes! 
Peter er en god fortæller, og med sine billeder fra 
”down under” tog han os med på en spændende 
rejse såvel i landet som til søs. Vi lærte også noget 
om vanskelighederne ved at vedligeholde en gam-
mel jernbåd. Alt i alt en god aften, hvor Rigmor og 
Niels leverede det kulinariske indslag.

julefrokost
Julefrokosten holdes som tidligere meddelt tors-
dag den 15. december med mødetid klokken 18.30 
og start klokken 19. Hvem, der laver hvad, blev aftalt 
på mødet 17. november. Det bliver forhåbentlig lige 
så hyggeligt som sidste år. Husk tilmelding inden 
10. december. Vi har lidt penge i kassen, så prisen 
bliver igen i år 100 kr. for de, der ikke medbringer 
mad eller drikke. Har man haft større udgifter, kan 
pengene refunderes ved henvendelse til Per.
Vi var nogle stykker fra seniorgruppen, der deltog i 
standerstrygningsfesten. Det var et formidabelt ar-
rangement, dejlig mad og vin, og hen på aftenen 
spillede Jay Kay op til dans. De, der havde hjulpet til 
ved bådmessen, var inviterede. Tak til bestyrelsen 
for en dejlig fest.

Forårets møder er på onsdagene 18. januar, 15. fe-
bruar og 21. marts. Vi mødes klokken 19.30 i klubhu-
set. Programmerne for aftenerne formidles via e-
mail i god tid før møderne, samt på ES hjemmeside 
og i Båken, hvis det kan nås.

Sejlerhilsen Peter MA

 

 
 

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 
Brunbjergvej 3, 8240 Risskov, Telefon 86 17 43 33, Fax 86 17 47 79 

Web: www.RR.dk E-mail: info@RR.dk 
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Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub

Aarhus Sea Shop Aps
www.netbaad.com

gp Cover
Laser time Aps, Risskov

Sparekassen Kronjylland

Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole
www.netbaad.com

gp Cover

Støt vore sponsorer – de støtter os !

Ungdomsafdelingen og 

Sejlerskolen mangler sponsorer
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Marselisborg Marine

www.marselisborgmarine.dk
Marselisborg Havnevej 34 • 8000 Århus C

Tel: 77 34 86 19 • info@marselisborgmarine.dk

Åben alle dage året rundt

Gill IN11 Coast 
sejlersæt
rød jakke 
+ sorte bukser 
Før 2.498,- 
 nu 1.798,-

Stort udsalg 
hos Marselisborg Marine!

 Spar mange penge på sejlertøj 
fra Gill, Musto og SLAM

Udsalget starter 
1. september 

kl. 08.30

Musto BR1 sejlersæt
jakke + bukser, 
rød eller grå. 
Før 2.898,- 
nu 2.198,-

salgett sttttaarrrttttttteeeeeerrrrrrr 

30% på alt sejlertøj, støvler og sko fra SLAM!

Keen sandaler

Før 458,-  nu 199,-
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Husketavle
dECEMBEr
02. Båken nr. 4-2011 udkommer Redaktionen
03. ES - Julefrokost kl. 14.30,  
 se opslag/hjemmeside Husudvalg
10.   Tilmeldefrist Senior-julefrokost Seniorgrp.
15. Senior - Julefrokost kl.18.30 Seniorgrp.
15. Vinterkursus, optimister m.v. Ungdomsudv.
17. Julesejlads, optimister, kl. 13-15 Ungdomsudv.

jAnuAr
02. Reminder, deadline Båken udsendes Red.
05. Vinterkursus, optimister m.v. Ungdomsudv.
07. Lørdagsfrokost Husudvalg
10. Deadline for Båken nr.1  Redaktionen

13. Lørdagsfrokost Husudvalg
18. Senior-hygge-aften kl. 19.30 Seniorgruppen
19. Vinterkursus, optimister m.v… Ungdomsudv.
21. Lørdagsfrokost + swing-musik Husudvalg
28. Lørdagsfrokost Husudvalg

FEBruAr
02. Vinterkursus, optimister m.v Ungdomsudv.
04. Lørdagsfrokost Husudvalg
07.  Aften med Jens Dolmer, kl. 19.30 Turudvalg
10. Båken nr. 1-2012 udkommer Redaktionen
11. Lørdagsfrokost  Husudvalg
15. Senior-hygge-aften kl. 19.30 Seniorgruppen
18. Lørdagsfrokost Husudvalg

SKITSEFORSLAG - EGÅ SEJLKLUB

SKROGET
Her man man placere logo / 
lave grillplads eller ophold

DÆKKET
Her kan aftenssolen nydes

RÆLING
Det gamle værn genbruges

Nordre Strandvej 37, 8240 Risskov - Tlf. 86 17 12 22 - gudnitz-tegnestue.dk

Her kan aftensolen nydes Plads til grill og ophold Det gamle værn 
genbruges
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Rummer din 
økonomi skjulte 
muligheder,  
er vi eksperter i  
at afsløre dem …

Jo mere du ved om  
Nordea, jo større er 
sandsynligheden for,  
at du skifter til os

Bliv kunde nu på  
70 33 33 10 eller  
nordea.dk/velkommen

Risskov Afdeling
Vejlby Centervej
89 32 32 32
nordea.dk
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NyE MEdlEMMER 
I EGå SEJlklUb
Anders Guldager Larsen, Broagervej 11, 8240 Risskov
Robert Bohn, Emiliehøj 6, 1 tv, 8270 Højbjerg
Jeanett Rasmussen, Bråtakroken 13, NO-3490 Klokkarstua
Carl Johan Jensen, Themsvej 25, 8240 Risskov
Niels Rask, Kristtornvej 3, 8200 Århus N
Anne Littauer, Hesselballevej 31, 8530 Hjortshøj
Lasse Skall Sørensen, Egholm 39, 9000 Aalborg
Peter Dragsbæk Raun, Skæring Parkvej 556, 8250 Egå
Inger Ubbesen, Strandtoften 36, 8250 Egå
Michael Wermuth, Torshøjvej 89, Edslev, 8362 Hørning
A. Latif Khamis, Tålforvej 6, 8250 Egå
Georg Almasy, Haslehøjvej 15, 8210 Aarhus V
Peter Svane Sørensen, Themsvej 24, 8240 Risskov
Gustav Wett Hoborg, Kastanjehaven 46, 8520 Lystrup
Tobias Pisani, Gl. Kirkevej 62, 8530 Hjortshøj
Jonathan Pisani, Gl. Kirkevej 62, 8530 Hjortshøj
Alex Johns, Under Lindene 4, 9400 Nørresundby
Anders Weyhe, F. Vestergaardsgade 8, st tv, 8000 Aarhus C
Christoffer Flintholm, Klapskovvej 1, 8382 Hinnerup
Signe Marie Ditlev Jensen, Themsvej 25, 8240 Risskov
Jacob Andersen, Jordbrovej 18, 1. tv., 8200 Aarhus N
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/

NY SERVICEMULIGHED 
FOR DIN BÅD

Nu, hvor Floor Marine A/S har etableret 

sig på Egå Marina, er der kommet en

ny mulighed for lokal service af din båd. 

Ud over et stort værksted beliggende 

mellem Skæring og Hjortshøj har vi tre

servicebiler med servicefolk, der har

mange års båderfaring. 

Vi servicerer alle bådtyper og mærker,

og foretager næsten alle 

former for arbejde: Montering, 

serviceftersyn, klargøring m.m.

Vi tilbyder også totalaftaler omkring 

vinterklargøring og landsætning med 

afrigning efterår og søsætning i foråret. 

Ring 2783 0937 og hør nærmere.
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Afsender:
Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, DK-8250 Egå


