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OS21 OffShOre/COaSt Sæt
Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads. 
3-lags kvalitet med alle funktioner og flot pasform. 

herre model Vejl. pris

Jakke rød, gul eller grafit 2.499,-

Buks grafit 1.499,-

Damebuks kan lynes ned i bag

Dame model Vejl. pris

Jakke rød eller grafit 2.499,-

Buks grafit 1.499,-
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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
Strandmarksvej 28
8240 Risskov
Tlf. 53 10 82 40
c-dsejl@forum.dk
KASSErEr
Flemming Rost
Prins Knuds Vej 22a
8240 Risskov.
Tlf. 86 17 90 08 / 21 72 52 25
mail@flemming-rost.dk
næStForMAnd
Peter Juul Christiansen
Tretommerparken 10
8240 Risskov
Tlf. 40 74 70 40
pj@addvalue.dk

FMd. KApSEjLAdSudvALgEt
Steen Jepsen
Havkærvej 63A
8381 Tilst 
Tlf. 86243909 / 20853909
steen.jepsen@mail1.stofanet.dk

ungdoMSudvALg-optiMiStEr
Jesper Heegaard
Skolevej 2 A
8250 Egå
Tlf.: 86124734 / 60124734
Mail: jesperheegaard@gmail.com

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

joLLEudvALgSForMAnd: (StorjoLLE)
Pernille Bülow Bech
Toftevej 3
8250 Egå
Tlf.:86228434 / 27116024
Mail: pernille.bech@live.dk

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

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

Inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne 
have lov til at takke alle de, der på den ene eller 
anden måde har hjulpet med at få afviklet de 
forskellige arrangementer eller på anden måde 
har bidraget med deres hjælp i den forgangne 
sæson. 
Jeg vil også gerne på vegne af alle udvalgsfor-
mændene viderebringe en stor tak til medlem-
merne i deres udvalg og de, der har hjulpet her. 
Jeg har umiddelbart før generalforsamlingen 
modtaget de enkelte udvalgsformænds beret-
ninger, så jeg kan fremføre højdepunkterne i en 
samlet beretning. I alle beretningerne, er der 
med fed skrift anført ”tak til alle hjælperne”. Det 
tolker jeg som et tegn på, at der har været man-
ge aktiviteter med engagerede hjælpere, men 
også hvor vigtigt det er for arrangørerne, at der 
er nogen til at hjælpe med praktiske gøremål, 
stort som småt. Det er også et udtryk for, hvor 
vigtigt det er for udvalgsformændene, at der er 
hjælp at hente til de aktiviteter der igangsættes, 
og at vi med fælles hjælp kan få udrettet en 
masse.

Med den frivillige hjælp, så er det blandt andet 
lykkedes at gennemføre en bådmesse og flere 
store og succesrige stævner. Det har udover det 
sportslige og det sociale samlet set givet et rig-
tigt godt bidrag til klubkassen. Et andet eksem-
pel er vores terrasseprojekt i det tidlige forår, 
hvor ihærdige medlemmer arbejdede flere 
weekender i træk og i fællesskab har opnået et 
super godt resultat, som vi også har haft megen 
gavn af i løbet af sommeren.

Husudvalg
Vores klubhusudvalg er i bund og grund dem 
der sikrer, at vi til stadighed har et velfungeren-
de klubhus og blandt andet kan sidde her i aften 

Formandens  
beretning på  
generalforsam-
ling den 7. nov.

med fyldte maver og varme på radiatorerne. 
Vores klubhus bliver brugt til arrangementer 
som:
- Fastelavnsfest 
- Stander skifte. 
- Tirsdags kapsejladser 
- Afholdelse af stævner for joller og kølbåde 
- Teoriaftener for sejlerskolen 
- Senior aftener,  
- Lørdags frokoster,  
- Bådudstillinger 
- og meget mere.

Det er måske ikke altid, at man lægger mærke 
til, hvad husudvalget udfører eller også tager 
man det for givet, men det er som bekendt ikke 
alting, der sker af sig selv, så jeg kan nævne et 
par eksempler her:
- Senest afvikling af VHF-kursus
- Nyt A-Nøglesystem idriftsat.
- Nyt energibesparende øl-køleskab. 
- Renovering af industriovnen
- Opgradering af PC og printer i kontoret.
- Energioptimering med udskiftning af defekte 
termostater og til lavenergi pærer

- Installation af system så elvarme kan tændes/
slukkes via telefonopkald
- Kodelås på fordør, programmerbar. 
- Maling af vinduer og andet vedligehold. 
Det er således mange praktiske opgaver der bli-
ver udført af husudvalget. 
Imidlertid står vi, inden den kommende vinter, 
overfor en opgave der ikke kan betragtes som al-
mindeligt vedligehold nemlig:

reparation af klubhuset
Vi har en situation, hvor bagvæggen buer fare-
truende ud ad. Årsagen er en fejl under byggeri-
et, hvor samlingen mellem tagkonstruktion og 
de bærende remme ikke er udført som kon-
struktionstegningerne beskriver. Den samme 
fejl gør sig også gældende i samlingen mellem 
de to tage. Bestyrelsen har i løbet af sommeren 
haft 2 forskellige rådgivende ingeniørfirmaer 
ude at se på bygningen. Der er lavet opmålinger, 
studeret tegninger og lavet beregninger. Begge 
de rådgivende ingeniører, er nået frem til det 
samme løsningsforslag og har uafhængigt af 
hinanden på det kraftigste frarådet, at vi går 
endnu en vinter i møde, uden at foretage os noget. ➤
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Løsningen er:
- 4 stk. trækbånd på tværs af klubhus. Laves af 
rundjern med vantskrue.
- Understøtning under midten af den tværgåen-
de limtræsbjælke.
Der er indhentet tilbud fra håndværkere og Ar-
bejdet forventes igangsat efter julefrokosten, så 
det er færdigt inden jul.
Pris ca. 60.000.
Bestyrelsen har i princippet besluttet at igang-
sætte udbedringerne, men hører naturligvis ger-
ne generalforsamlingens kommentarer, hvis der 
måtte være nogen.

Kapsejladsudvalg
Startede ”før-sæsonen” med en velbesøgt regel-
aften med Jens Villumsen, der gennemgik de 
mest anvendte kapsejladsregler, og svarede på 
spørgsmål fra deltagernes egne situationer på 
banerne.
Der har været mange både på banerne - stort 
set som sidste år - og det er rigtig dejligt at se.
Båkebanen 35 deltagere
Easy Sejlads 12    -
Singlehand 17    -
Pointsejladserne  11 fra Egå

Så har der været afholdt en vellykket midsom-
mersejlads med grill osv. 
I april afviklede kapsejladsudvalget igen i år 
storbådsstævnet ”Aarhus Big Boat Race”. Det var 
en stor succes med 21 deltagere, og god medie-
dækning og live streaming. – sejladsen var en 
del af en serie af sejladser kaldet ’Danish Big 
Boat Series’. Kapsejladsudvalget fortsætter med 
dette stævne også i 2013.
I juli blev der afviklet DM for H-både, med 30 
deltagere. Også et stævne, der blev afviklet til 
deltagernes store tilfredshed – og i det fine 
sommervejr glædede de sig over brugen af den 
nye terrasse.
Traditionen tro blev Hovedsejladsen afviklet i 
september. Der var 27 både med, på en udfor-
drende bane, med ikke mindre end 21 mær-
kerundinger.

ungdomsudvalg (optimistafdeling) 
Jollehuset har i løbet af det sidste års tid gen-
nemgået en stor renovering og forandring. I for-
bindelse med at der er lavet gennemgang mel-
lem de to lofter, er sejlloftet blevet isoleret, og 
der er lavet nyt undervisningslokale. 
I foråret afholdt man den 9. påskelejr med 50-

60 sejlere. 
De nye Optimist C-sejlere var til kæntringsøvelse 
i svømmehallen og på hyttetur ved Skanderborg 
sø.
Der har været deltaget i stævner i Danmark og 
udlandet.
NM i Estland og EM i Italien og 5 sejlere har væ-
ret på sommerlandsholdet: 
Der har været arrangeret sommerferiesejlads 
for skolebørn, som ikke har prøvet at sejle før.
Tunølejr sammen med de øvrige sejlklubber.
I sensommeren blev der afholdt ranglistestæv-
ne med 130 Optimistsejlere.
Som nogen måske også har hørt, har der her i 
efteråret været lidt uro i optimistafdelingen, 
som desværre har betydet, at udvalget har valgt 
at trække sig og melde sig ud af klubben.

Sejlerskolen. 
Det er ikke fordi der er den store forskel fra sid-
ste år, vinter sæsonen forløb som den plejer med 
en 10 - 12 stykker til teori undervisning og alle 
der tog prøven bestod.
Begge både blev fuldt udnyttet i sejlsæsonen, 
og alle der tog den praktiske prøve bestod. Sejl-
sæsonen forløb uden uheld, men det kneb lidt 
med fremmødet, da bådene skulle rigges af.
Det er dejligt at se, at der er tidligere elever fra 
sejlerskolen, som nu enten har købt egen båd el-
ler sejler med som gast.
Som sidste år er det Jørgen Lysdal der kører den 
kommende vinterundervisning. Der er ikke plan-
lagt de store forbedringer på bådene udover 
alm. vedligeholdelse.

jolleudvalg
Jolleudvalget genopstod formelt på sidste års 
generalforsamling med valget af en udvalgsfor-
mand.
Udvalget, der har til formål at tilgodese og sikre 
storjolleaktivitet i Egå Sejlklub for unge i alderen 
mellem 14 og 23 år, har haft et aktivt år i 2012. 
Tilgangen af sejlere har været støt stigende i lø-
bet af sæsonen, efterhånden som Bugtens unge 
sejlere har fået øjnene op for, at også Egå Sejl-
klub har et tilbud til unge jollesejlere. 
Udvalgets 1. aktivitet var et mindre trænings-
stævne for Zoom8 og Laser joller i november 
2011. Det var et rigtigt hyggeligt stævne, som 
blev bakket op af danske OL sejlere og af Lands-
træneren Per Baagø, som valgte at deltage.
Den gode stemning og samarbejdet omkring 
stævnet gjorde, at udvalget fik blod på tanden 
og bød på et Laser Europa Cup stævne. En or-
dentlig mundfuld for et lille udvalg, men et 
stævne som gik over al forventning og med ef-
terfølgende ros for både det sociale og det 
sportslige, samt for jury og baneledelse. Stævnet 
havde 73 deltager fra 7 lande. 
Sæsonen startede ud, mindre stærk på trænersi-
den, men har nu efter ihærdig indsats tiltrukket 
Alberte Lindholm, der har kørt flere OL kampag-
ner, som træner. Vintertræning for 2012/13, med 
Alberte som træner er planlagt og i fund gang 
og udbydes til sejlere fra hele landet. 

I 2013 har udvalget som mål at tiltrække flere 
sejlere - også i et lidt bredere perspektiv som et 
tilbud til de lidt ældre legeglade unge/voksne. 
Her tænkes blandt andet på forældre til optimi- ➤
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ster, studerende eller kølbådssejleren, der ufor-
pligtende kan sejle storjolle en aften/lørdag. 

tur- og motorbådsudvalg
Årets første arrangement var Fastelavn. En tilba-
gevendende begivenhed, hvor det er godt med 
et stort klubhus, når det øsregner udenfor. Der 
var ca. 40 mødt op, hvoraf de 16 var børn, klædt 
ud som Harry Potter, Pippi Langstrømpe, prin-
sesse, kriger, Dalmatinerhund, og andre fine fi-
gurer. En god tradition med fastelavnsboller og 
saft.

Aften-arrangementer
• Debataften om eskadresejlads. Ikke så 

mange fremmødte, og en konstatering af, 
at de fleste selv fandt ”sejladsmakkere”.

• Foredrag med Preben Heide om en spæn-
dende sejlads gennem Lillebælt, Kielerka-
nalen, Ejderen og Vesterhavet til Thyborøn. 

• Grejmarked hvor mange sælgere mødte op 
med mange spændende ting, men desvær-
re kneb det lidt med køberne, så omsæt-
ningen slog vist ikke nogen rekorder.  

pinseturen til Mårup
Vejret var usædvanlig flot, let skyet og med tem-
peratur på 20-25°. Der var 48 tilmeldt, i 23 både, 
og alle mødte op til skippermødet lørdag kl. 
15.00. Inden da var teltet stillet op ved fælles 
hjælp, og om aftenen var der middag med grill-
bøffer, pølser, buffet og nye Samsøkartofler. Ef-
terfølgende musik og dans. 
Søndag tog mange på tur til Nordby, Issehoved 
og Langøre, enkelte cyklede næsten hele Samsø 
rundt. Om aftenen, var teltet ramme om fælles-
spisning med grill. En særdeles vellykket tur 
med masser af hyggeligt samvær.

Løvfaldsturen - i år med 8 både og 5 biler
Med en vejrudsigt som meldte om kuling og 
regn om fredagen, var det ikke ligefremt ud-
flugtsvejr. Flere havde dog ringet i forvejen og 
sagt, at de ville køre til Nappedam, for at vedli-
geholde traditionen. Lørdag morgen var vinden 
heldigvis aftaget til 8-10 m/s og det lykkedes et 
par både at komme af sted i den vestlige vind. 

Med 8 både og 5 biler, blev det til 30 deltagere, 
der fik gang i grillen og havde en utroligt hygge-
lig aften. 
Morgenmaden var planlagt til kl. 9.00, men om 
det skyldes vejret eller aftenen før vides ikke, 
men det var vist først, da rygterne bredte sig om, 
at Ole var dukket op med morgenbrød fra Århus, 
at der begyndte at komme lidt liv i klubhuset. 
Søndag blæste det stadig, nogen skulle hjem og 
andre blev i Nappedam til en travetur i skoven. 
Alt i alt en fin weekend og en rigtig hyggelig tra-
dition. 
det var beretningen fra vores udvalg, men..

værksted
Vores værksted har været flittigt brugt i løbet af 
sæsonen og der er kommet flere stumper på 
hylderne, som man kan gøre brug af, hvis det li-
ge er sådan en dims man står og mangler. På 
samme måde kan man aflevere det som man ik-
ke selv har brug for, så kan det være at der er an-
dre der får glæde af det. Værkstedet er veludsty-
ret med værktøj i fin orden og jeg vil gerne sige 
tak til Erik Bålkilde som uofficielt tager sig af at 
tilse værkstedet.

BÅKEn og hjemmeside
Jeg vil selvfølgelig igen i år rette en særlig tak til 
Niels Greve, som formår at holde et meget fint 
klubblad kørende. 
Og samtidig en tak til Tage Danielsen for hans 
arbejde med at holde vores hjemmeside opda-
teret.

tak til bestyrelsen
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen. I har igen 
gjort et super godt stykke arbejde. Det har til ti-
der været noget slidsomt, og vi har især haft 
meget ”administrativt” arbejde at se til. Der har 
været mange beslutninger, som skulle træffes, 
og det har givet nogle lange møder, men jeg sy-
nes nu også, at vi for det meste har hygget os. 
Tak skal I alle have.

Claus Dalbøge

Deltagere:  Claus, Ole L, Flemming, Steen, Pernille, 
Ole Ø, Joachim, Peter P, Peter J

Afbud: -
Referent:  Joachim indtil kl. 22. (herefter Claus)

opfølgning fra sidste møde
Der arbejdes videre på en instruktion til betjening 
af det elektroniske nøglesystem (’frakobling’ af 
hus-auto-lås osv.). Der skal ligeledes udarbejdes 
en instruktion til betjening af automatisk varme-
styring (’tænd’ via telefon). Installation er i gang 
(efteråret 2012). Speedbådskørekort arrangeres i 
ungdomsafdeling-regi – datoer afklares snarest. 
Der arbejdes videre med renovering af møbler i 
klubhuset. Projektor etableres i klublokalet inden 
generalforsamlingen. Hjemmeside-udvikling – 
der arbejdes videre.

optimist- og jolleafdeling
Efter en længere debat, vedtog en enig bestyrelse, 
med undtagelse af formanden for optimistudval-
get, at fastholde opdelingen af optimistudvalg og 
jolleudvalg, således at optimistudvalget varetager 
optimistjollesejlads og jolleafdelingen varetager 
sejlads med øvrige joller.

Klubhus tag + ydervægge
Tilbudsindhentning er i gang på en ’opstramning’ 
af væg-/tagkonstruktionen.

Medlemskontingent
Oplæg til kontingenter for næste sæson blev drøf-
tet, herunder indkommet forslag til ny kontin-
gentsammensætning for ægtefæller. Bestyrelsen 
vil foreslå generalforsamlingen en kontingentstig-
ning svarende til prisudviklingen.

regnskab
Udkast til regnskab 2011-2012 og budget 
2012/2013 blev gennemgået, og generalforsamlin-
gen skal godkende det senere. Der skal sættes et 
fornuftigt beløb af til opdatering af kapsejladsud-
styr, hvoraf noget er 15+ år gammelt. Udstyret skal 
indkøbes inden næste sæson. Vi har udfordringer 
med at få penge retur fra Sailing Aarhus for de 
følgebåde, som vi leverede til EUROSAF i august.

generalforsamling
Er under planlægning og afholdes 7. november. 
Indkommet forslag til datoændring for kontin-
gentopkrævningen blev drøftet.
Status og nyt fra formand og udvalg 
- bordet rundt
Dette punkt blev udeladt af tidsmæssige årsager.

Næste møde: Onsdag 7. november 2012 kl. 
18.00 (generalforsamling)

Referat af bestyrelsesmøde 
D. 3. oktober 2012
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7. november 2012 - referat ved Thomas Zeuthen.
Efter fælles spisning havde Steen Jepsen et ind-
læg om eksponering af sejlsport. Eksponering 
handler om mediedækning og at lade tilskuere 
på havnen kunne følge med. Det har også en be-
tydning, når man skaffer sponsorer. Metoderne 
er tracking og streaming, Til Aarhus Big Boat Ra-
ce bruge ES streaming og til DM i H-båd 2012 
brugte ES Tracking. Mick Anderson, professionel 
fotograf, var hyret ind til Aarhus Big Boat Race. 
Der blev vist video og billeder.

valg af dirigent
Per Selmose blev foreslået af bestyrelsen og en-
stemmigt valgt til dirigent. Per konstaterede at 
generalforsamlingen var lovlig varslet, hvorfor vi 
kunne fortsætte til næste punkt.

1. Bestyrelsens beretning for det foregående år
Formand Claus Dalbøge afgav en samlet beret-

ning 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 

arrangementer i år. En stor tak også til alle 
medlemmer og formænd i udvalgene.

• Med frivillig hjælp er der lavet en bådmes-
se og flere store stævner. Et andet eksem-
pel er bygningen af vores nye terrasse.

• Husudvalget har været meget aktivt både 
med arrangementer og med at opgradere 
klubhuset, nye nøgler, nyt køleskab, auto-
matisk tænd/sluk af varme og meget mere.

• Klubhuset skal repareres og forstærkes. Der 
er indhentet flere vurderinger og tilbud på 
denne opgave, der skal laves i år. Omkost-
ningen bliver ca. kr. 60.000. Arbejdet laves i 
december efter julefrokosten. Bestyrelsen 
har igangsat dette, men vil gerne have 

eventuelle kommentarer fra generalfor-
samlingen, (der kom ingen).

• Efter beretning fra udvalgene var der tak til 
Erik for vores værksted, Niels for at drive 
Båken, tak til Tage for arbejdet med hjem-
mesiden.

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

Der kom flere tilkendegivelser om at man gerne 
ville have bestyrelsens version af de skriverier 
der har været på diverse net-medier og på ES 
hjemmeside vedrørende samarbejdsproblemer 
mellem ungdomsudvalget (optimisterne) og jol-
leudvalget.
• Claus gav en kronologisk gennemgang af 

de samarbejdsproblemer, der har været 
med ungdomsafdelingen (optimisterne) 
ift. Jolleudvalget.

Herefter blev Beretningen godkendt af general-
forsamlingen.

2. Forelæggelse af regnskab
Flemming Rost gennemgik regnskabet med en 
række bemærkninger:
• Vi har lidt færre medlemmer end vi har 

budgetteret med.
• Der er et højt aktivitets niveau med udstil-

linger og stævner som har giver mange 
penge til klubben i år.

Regnskabet blev godkendt af 
generalforsamlingen.

Budget for næste år blev fremlagt 
og gennemgået.

3. indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Fastlæggelse af kontingent for næste år
Bestyrelsen kom med forslag om ændring af 
kontingenter.
Senior 950 til 970 
Ægtefælle/samlever 380 til 150 
(nr 2 får 30% for begge i dette ’før’ eksempel)
Gaster/passive 370 til 380 
Unge u. 18 675 til 690
Familie rabat på 30% bibeholdes 
(kun gældende for børn).
Ægtefælle/samlever-medlemskab, er 
”fuldgyldigt” seniormedlemskab.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Bestyrelsesmøde

Egå Sejlklubs generalforsamling 
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Kære Egå sejlere – med skift til vinterstander, må 
vi nok erkende, at den egentlige sejlsæson for 
2012 er ved at gå på hæld.
Jeg ved ikke om der er nogen af jer, der kan hu-
ske min tale fra sidste år? - Nej vel, – det kunne 
jeg heller ikke selv,– så kunne jeg selvfølgelig ba-
re gentage det, jeg sagde sidste år, men det vil 
jeg nu ikke. Men faktisk indeholdt min tale lidt 
vejrstatistik, for sommeren 2011.
Så jeg tænkte at vi kunne lave en lille hurtig me-
ningsmåling:
• Hvem tror der faldt mere nedbør i Egå i 

2012 end 2011? – Det gjorde der: 20 mm 
mere i 2012 (298mm). 

• Hvem tror så der var flere solskinstimer i 
2012 end 2011? Der var 20 timer mere i 2012 
(598).

 
Så selv om der var mere regn, så blev vi alligevel 
begunstiget med mere sol. Jeg tror måske ikke, 
at det er alle, der havde den oplevelse på deres 
sommerferie, men til gengæld har vi haft nogle 
fantastisk flotte aftener på vores tirsdagssejlad-
ser, – hvilket de mange flotte fotos på hjemme-

siden også vidner om. 
Når jeg kigger tilbage på sæsonen 2012, så synes 
jeg, det er en sæson, vi som sejlklub kan være 
stolte af.
Vi har afholdt mange super gode arrangemen-
ter, og her tænker jeg især på nogle fantastisk 
succesrige arrangementer for eksterne sejlere, 
hvor Egå Sejlklub har stået som arrangør, og 
hvor vi som sejlklub har modtaget rigtig megen 
ros.
Det er blandt andet stævner afholdt af både vo-
res optimist- og jolleudvalg, det er BigBoat stæv-
net, H-båds-DM, Bådmessen, og der kan sikkert 
nævnes flere. Tilbagemeldinger fra andre sejlere 
om, at de møder glade og hjælpsomme menne-
sker og nyder godt af de gode rammer omkring 
vore klubhuse, er godt at høre. Det kan vi være 
stolte af og det vil jeg gerne på sejlklubbens 
vegne takke alle de implicerede for.
Jeg vil selvfølgelig også gerne takke alle dem, 
der har lagt kræfter i afvikling af vore egne ar-
rangementer, hvad enten det har været afvikling 
af tirsdagssejladser, fællesture, grillaftener eller 
reparation og pasning af klubhusene.

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

valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kapsejladsudvalg Steen Jepsen modtog genvalg
Jolleudvalg Pernille Bülow Bech blev valgt
Ungdomsudvalg Jesper Heegaard blev valgt
Klubhusudvalg Ole Østergaard modtog genvalg
Sejlerskole Ole Lundskov modtog genvalg
Tur/motorbåds udvalg Peter Petersen modtog genvalg

valg af revisorer og revisorsuppleant
Revisor Mogens Terp modtog genvalg
Revisor Per Priess blev valgt
Revisorsuppleant Niels Jørgen Bendorff blev valgt

Tale ved standerskift 

8. Eventuelt
• Overrækkelse af klubmesterskabs 

pokaler.
• Erik Bålkilde fik ordet og henstil-

ler til at vi rydder op efter os selv, 
når vi har brugt værkstedet. Hvis 
man fjerner værktøj fra værkste-
det bedes man skrive en seddel. 
Lån er kun for samme dag. Værk-
tøj modtages – tal med Erik.

• Hvis man vil have døren åben til 
arrangementer eller lignende, 
kan dette aftales med Ole fra 
husudvalget.

• Der blev givet en stor tak fra sa-
len til bestyrelsen for det gode ar-
bejde, især set i den seneste tids 
problemer.

Detaljerne omkring de forgangne arrangemen-
ter, vil jeg gemme til generalforsamlingen, hvor I 
selvfølgelig alle sammen kommer. 
Selvom vinterstanderen er hejst, så går sejlklub-
ben ikke helt i dvale, tvært imod, så afholdes der 
igen flere forskellige foredrag, lørdagsfrokoster 
og en fest i ny og næ.

• I først kommende weekend afholdes der 
VHF kursus, et super godt tilbud til dem 
der vil gøre lidt mere ud af sikkerheden og 
få lovliggjort brugen af DSC.

• Den 1. nov. fortæller 3 Egåbåde om deres 
tur til Amsterdam.

• Den 28. nov. fortæller Peter P om sejlads 
omkring New Zealand.

• Julefrokost er annonceret til 1. dec. Hvis der 
er nogen, der vil stå for arrangementet.

• Og sidst men ikke mindst, så er der gene-
ralforsamling onsdag den 7. nov. Sejlklub-

ben er vært for lidt aftensmad kl. 18:30, der 
bliver et kort indlæg om tracking og selve 
generalforsamlingen starter kl. 19:30.

Jeg vil virkelig opfordre til at man møder op, det 
synes jeg, at man som medlem af sejlklubben, 
skylder bestyrelsen og de arbejdende udvalg, så 
man kan høre om hvad der arbejdes med, kom-
me med gode ideer og in-put og deltage i den 
debat der er omkring sejlklubben.
Jeg kan blandt andet løfte sløret for, at der bliver 
orienteret om, skal vi kalde det, en mindre om-
bygning af klubhuset og så skulle det ikke undre 
mig, om bestyrelsen ikke har et oplæg, til en ny 
form for medlemskab eller kontingent sammen-
sætning for ægtefæller og samlevere.

Med disse ord og inden vi går ind og får en lille 
forfriskning, så vil jeg gerne på klubbens vegne 
sige tak for sæsonen 2012 – og endnu en gang 
tak til hjælperne.
Skal vi udbringe et 3-foldigt leve for Egå Sejlklub.

Claus Dalbøge
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9

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

Det var den sæson. Nu er kapsejlads-sæsonen 
slut. – Det var en god sæson med mange gode 
sejladser og arrangementer. Hovedsejladsen 
havde fin tilslutning med 27 deltagende både – i 
en dejlig og sjældent solrig dag på bugten. Vin-
derne i de tre løb var:
Erik Gersner i ”Joen”, Henrik Gersling i ”Kron-
borg” og Henrik Toft i ”X-ellent”.

Vi sluttede tirsdagssejladserne i vanlig god stil 
med vores mini-kapsejlads efterfulgt af en god 
omgang gule ærter. 

Årets klubmestre blev præmieret - Se billederne.
Årets ”Godt Gået” –pokal fra Kapsejladsudvalget 
blev i år uddelt til Jørgen Lysdal, for hans utræt-
telige indsats ifm. både tirsdagssejladser, multi-

kapsejladsudvalget

stævnehjælp og i det hele taget for altid at give 
en hånd med.
Pointsejladserne afsluttede sæsonen i Egå – og-
så med en hyggelig aften med spisning, præ-
mieuddeling og evaluering. Se resultater på 
www.pointsejladser.dk 
Næste sæson er allerede i planlægning. Vi læg-
ger ud med en aften, hvor vi blandt andet vil hø-
re om de nye kapsejladsregler, der træder i kraft 
fra næste år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
tirsdag den 16. april 2013. Desuden arbejder vi på 

3. løb, mindre og både uden spiler: Tage Danielsen og 
co. i ”Triton”

at arrangere en trim-dag, hvor professionelle 
sejlmagere vil hjælpe med trim i jeres egne bå-
de. Mere om disse ting i næste nummer.
Og så er forberedelserne allerede i gang til næ-
ste års Aarhus Big Boat Race, der løber af sta-
blen 8-9 juni 2013.

Tak for i år – rigtig god vinterpause 
– og glædelig jul.

Steen Jepsen

1. løb, store både: Karsten Bank Petersen og co. i ”Tine” 2. løb, mellemstore både: Thomas Zeuthen og co. i 
”Ninna B” 
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Opslagstavlen

Seniorgruppen
Senior julefrokost 

d. 5. december kl. 18.30

Musik- og viseaften
d. 16. januar kl. 19.00 

Hyggeaftener
d. 13. februar kl. 19.30
d. 13. marts kl. 19.30

eS JulefrokoSt

d. 1. december kl. 14.30

Tilmelding nødvendig.

Se opslag / hjemmeside.

Vinterens
arrangementer

Båken
deadline for 

Båken nr. 1. 2013
d. 18 januar

godt tilBud!
Ægtefælle medlemskab 

i Egå Sejlklub

Kr. 150,-
Du skal blot gå ind på Sejlklubbens hjemmeside under ”bliv medlem” og derfra videre til ”online indmeldelse”.

lørdagS-
frokoSter

Begynder d. 5. januar

turudValget
Musik- og viseaften

d. 16. januar kl. 19.00
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- din lokale 
leverandør af kvalitets 

presenninger

Bakketoften 11 · 8541 Skødstrup 
tlf.86222233 · og@gpcovers.dk

TJ-MARINE   ·   Torben Jensen   ·   Arresøvej 7   ·   8240 Risskov
reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer

Autoriseret forhandler af

Laser radial ungdoms EM
Kort efter sommerferien drog 5 af Egå Sejlklubs 
unge Laser-sejlere til Ungdoms-EM i 
Nieuwpoort, Belgien. 275 sejlere fra 28 nationer 
havde fundet vej til den gamle havneby nær den 
engelske kanal, ikke langt fra grænsen til Frank-
rig, og med Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort 
som vært, fik sejlerne en fantastisk og uforglem-
melig oplevelse – såvel på land som på vand. Ti-
devand er næsten en ukendt størrelse i Dan-
mark, men i Nieuwpoort er forskellen mellem 
høj- og lavvande næsten 5 meter. Stævnet  blev 
derfor for sejlerne en lektion i ekstreme strøm-
forhold, men  Dansk Sejlunion havde valgt at 
støtte gruppen med OL-sejler Anne-Marie Rin-
dom som træner, så alle muligheder for en lære-
rig uge i Belgien var tilstede. Resultatmæssigt 
leverede Céline Carlsen det bedste Egå-resultat 
med en samlet 6. Plads.

udM
Ungdoms Danmarksmesterskabet blev i år af-
holdt af KDY i Rungsted, og også her viste Egå 
Sejlklubs sejlere flaget på fornemste vis. Hele 7 
sejlere deltog, og alle placerede de sig i top-10 
med Christian Guldberg Rost som den bedst 
placerede på en 2. Plads.

Laser Europa Cup
De sidste 3 dage af september var Egå Sejlklub 
vært for Laser Europa Cup, der er en gennemgå-

ende serie på 14 stævner fordelt ud over det me-
ste af Europa og hen over næsten hele året. For-
uden at være en afdeling af Laser Europa Cup 
var stævnet tillige både Danmarksmesterskab 
og Nordisk mesterskab. Stævnet havde deltagel-
se af 73 sejlere fra 5 nationer, og der var deltagel-
se med alle 3 rigtyper – Laser  Standard, Laser 
Radial og Laser 4.7. Egå deltog selv med 9 sejlere, 
og flere opnåede flotte resultater. Yderligere in-
formation om stævnet på www. Laser-ec.dk. 

Klubmesterskab
Traditionen tro var én af årets sidste begivenhe-
der klubmesterskabet, som igen i år blev afholdt 
samlet for Optimist og storjoller. Samtlige klub-
bens Laser-sejlere deltog i klubmesterskabet, og 
vi havde valgt at åbne mesterskabet for sejlere 
fra andre klubber, så også flere Laser Standard-
sejlere fra Aarhus deltog – dog naturligvis uden 
mulighed for at blive klubmester. 

træningslejre
I den mørke tid af året er det ikke muligt at træ-
ne på hverdage, men klubbens træner Alberte 
Holm Lindberg har arrangeret 3 træningsweek-
ender i perioden fra efterårsferien og indtil jul. 
Disse weekend-lejre er åbne for alle interessere-
de, så Egå Sejlklub har hver gang besøg af sejle-
re fra hele landet. Sejlerne har mulighed for at 
overnatte i klubhuset, men oftest arrangeres 
privat indkvartering hos de lokale sejlere. Sejler-

ne laver selv mad lørdag aften, og spiser sam-
men i klubhuset. Albertes gode kontakter i sej-
lermiljøet giver os mulighed for vederlagsfrit at 
få besøg af én  eller flere eksterne kræfter, der 
supplerer Alberte omkring vejledning om ernæ-
ring, taktik og teknik. Vi forventer at gentage 
disse lejre efter nytår, så sejlerne kan være i top-
form, når den nye sæson begynder.

På Jolleudvalgets vegne – Flemming Rost

Storjolleudvalget
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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!

AARHUS NORD  ·  AARHUS SYD  ·  AARHUS VEST  ·  RANDERS  ·  KOLDING  ·  TELEFON 87 37 02 03

BOOK PÅ

SPAR 10%
PULTERKAMME

R.DK

VI HAR MASSER AF 
TIL DINE SKATTE
PULTERKAMMER.DK

Husketavle
november
30. Båken nr. 5-2012 udkommer Redaktøren

december
01.  ES Julefrokost kl. 14.30 Husudvalget
05. Senior Julefrokost Seniorgruppen

januar
05. Lørdagsfrokost Husudvalget
12. Lørdagsfrokost Husudvalget

16. Viseaften, musik og sang  
  Turudvalget og Seniorgruppen
19. Lørdagsfrokost Husudvalget
26. Lørdagsfrokost Husudvalget

Februar
02. Lørdagsfrokost Husudvalget
08. Båken nr. 1-2o13 udkommer Redaktionen  
13. Senior hyggemøde Seniorgruppen

I Østersøen har 5 ’Swan 60’ både haft deres 
”North Stream Race”, sponsoreret af Gazprom 
international. Gazprom står bag den dobbelte 
rørledning gennem Østersøen, hvorigennem der 
strømmer russisk naturgas til Europa. Sejladsen 
gik fra Skt. Petersburg den 18, oktober via Helsin-
ki - Visby - Karlskrona til Greifswald i Tyskland 

Billedet viser afsejlingen fra Helsinki i strålende sol.

The North Stream Race
med ankomst og fest den 27. oktober. Swan 60 
bådene har en 12-14 mands besætning. Den rus-
siske besætning ’Team Russia’ vandt sejladsen 
foran ’Team EU’ på 2. pladsen. De andre 3 både 
var fra henholdsvis Frankrig, Holland og Tysk-
land. 

Red.
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Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien 

Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45-9751 3388 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.dk

Hjælp ved uheld
Du har behov for bugsering til nærmeste værft?
Pantaenius overtager omkostningerne 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 skader er der ingen selvrisiko hos
Pantaenius!

Kontakt os
Har du spørgsmål til dine forsikringer? 
Du kan ringe +45-9751 3388 eller skrive til os på e-mail
info@pantaenius.dk

Klip fra Sailing Aarhus meddelelser,
(Læs mere på www.sailing-aarhus.dk)

17.09.2012
Aarhus har de bedste sejlerskole-elever i landet
Ingen tvivl om at der er født en ny sejladsbegi-
venhed, der skal gentages næste år. 15 hold fra 
de danske sejlerskoler havde en fantastisk dag i 
Kerteminde. Omkring 8 sek/m, siger Peter Wol-
sing fra Dansk Sejlunion. Der blev sejlet 2 indle-
dende sejladser for hvert hold, – hvor de bedst 
placerede gik til medal race. Det blev meget jysk 
– tre  hold fra Silkeborg og to fra Århus. Resulta-
tet blev, at Århus Sejlklub (hold I) vandt, foran 
Silkeborg Sejlklubs (hold I) på anden pladsen, a 
point med Århus Sejlklubs (hold II) på tredje-
pladsen – efterfulgt af 12 andre hold der alle var 
dagens vindere. På land blev der udvekslet erfa-
ringer og nye netværk blev etableret på tværs. 
Samtidig blev de hold, der spændt ventede til 
deres tur, ”peptalket” af Peter Wolsing – om det 
rige sejlerliv der lå foran dem, – hvis de vel og 
mærke går på opdagelse i alle sejlsportens disci-
pliner og går på vandet og træner.
- Alt dette skete i Kerteminde Sejlklubs helt nye 
klubhus – bakket op af en fantastisk stab af fri-
villige, der gjorde det muligt – og som bestemt 
lægger op til, at dette nye tiltag fra Dansk Sejl-
unions side skal blive en tradition, fortæller Pe-
ter Wolsing.

26.09.2012
Forbindelsesofficer til the tall Ships races. - du 
kan nå det endnu!
Hvervningen af frivillige Forbindelsesofficerer til 
The Tall Ships Races i Aarhus til næste sommer 
er for alvor skudt i gang. Den 25. september, af-
holdtes det første informationsmøde for inte-
resserede samt tidligere medvirkende forbindel-
sesofficerer tilbage i 2007, da Aarhus sidste 
gang var vært ved den store og flotte begiven-
hed. Denne gang skal der være meget mere fo-
kus på det maritime og på selve de mange 
smukke skoleskibe, der lægger til på Aarhus 
Havn den 4.-7. juli 2013. Det er Forbindelsesoffi-
cerernes fornemste opgave at medvirke til, at 
skibene og deres besætning får en god og ufor-
glemmelig oplevelse når de besøger byen. De 
skal agere problemknusere for skibet og dets 
besætning med alle deres spørgsmål, samt klare 
de udfordringer de måtte støde på undervejs. 
Men de skal også hjælpe besætningen til alle de 
mange aktiviteter, der kommer til at foregå på 
Havnen i forbindelse med The Tall Ships Races, 
samt selv deltage i flere af disse arrangementer. 
Det bliver uden tvivl en krævende opgave at væ-
re Forbindelsesofficer, men med garanti også en 
oplevelse for livet!
Repræsentant fra Sailing Aarhus er event koor-
dinator Louise Lander. Det er Sailing Aarhus op-
gave at hverve de mange frivillige Forbindelses-

sailing århus

➤
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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

officerer samt stå for sociale og trænings-arran-
gementer i samarbejde med SOK, frem til selve 
begivenheden til sommer. Sailing Aarhus arbej-
der på et stærkt frivilligt program før under og 
efter The Tall Ships Races i Aarhus, da det klart er 
i vores interesse, at de mange frivillige virkelig 
får en glædelig oplevelse ud af at deltage! Der er 
stadig plads til flere, så gå ind på www.sailing-
aarhus.dk og læs mere eller tilmeld dig allerede i 
dag på TilmeldForbindelsesofficer

28.09.2012
i Aarhus går sejlsport og uddannelse hånd i 
hånd.
For mange unge idrætsudøvere, herunder elite-
sejlere, er en af de sværeste udfordringer, at 
kombinere sporten med uddannelsen. Elite-
idræt og uddannelse er dog ikke et spørgsmål 
om enten eller, men både og. Det gælder natur-
ligvis også for sejlsporten, og det gør man noget 
ved i Aarhus! Med Aarhus Kommunes etable-
ring af Elite Sport Akademi Aarhus (ESAA) i 
2005/06, er der taget hånd om netop elite-
idrætsudøvere og uddannelse.
ESAA, der er et kommunalt set-up, giver unge ta-
lentfulde atleter, herunder naturligvis sejlere, 
mulighed for at kombinere uddannelse med eli-
teidræt.
• Folkeskoleelever i 8. – 10. klasse kan nu få 

deres specifikke idrætsgren på skoleskema-
et i de såkaldte ESAA klasser, hvor forskelli-
ge idrætsgrene er repræsenteret i samme 
klasse, men hver idræt har skemalagte ti-
mer, hvor de unge talenter kan træne i de-
res respektive idræt med deres træner. 

• Den gymnasiale uddannelse er udvidet 
med specielle Team Danmark klasser, hvor 
den normale gymnasietid er udvidet fra 3 
til 4 år. Der er her bl.a. indgået aftaler om 
fravær i forbindelse med idrætsaktiviteter. 

• I september 2012 blev AU Eliteidræt, der er 
et partnerskab mellem Aarhus Universitet 
og ESAA, søsat således at mulighederne for 
at kombinere eliteidrætten og en akade-
misk uddannelse nu også rækker ind i uni-
versitetsverdenen

For sejlsporten betyder den aarhusianske model 
et mindre frafald i talentmassen, og samtidig er 

det blevet attraktivt for unge elitesejlere at flyt-
te til Aarhus for at gå på gymnasiet eller univer-
sitetet. I Aarhus varetages de 5 sejlklubbers og 
de unge sejleres interesser i forhold til ESAA af 
Sailing Aarhus, og der er indgået en partner-
skabsaftale mellem Sailing Aarhus og Elite Sport 
Akademi Aarhus. ESAA bygger på en partner-
skabsmodel mellem de lokale eliteidrætsklub-
ber, de lokale uddannelsesinstitutioner og Dan-
marks Idræts-Forbund. I 2010-2011 samarbejde-
de ESAA med 15 forskellige idrætsgrene og mere 
end 350 atleter, et antal gymnasier, folkeskoler 
og flere højere uddannelsesinstitutioner. 
Når sejlere er tilknyttet ESAA, stilles der krav til 
hver enkelt og det forventes, at de hver især le-
ver op til de spilleregler der er. Groft sagt forven-
tes det, at de tager såvel træning som skolegang 
100 % seriøst. I alt 20 unge sejlere er enten i fol-
keskolen eller på en gymnasial uddannelse. End-
videre er 14 topsejlere i mere eller mindre om-
fang tilknyttet AU Eliteidræt.

Lørdagsfrokosterne
er godt begyndt. De er meget værdifulde i vin-
terhalvåret. Det er en god måde at holde kon-
takt med venner og medsejlere på gennem 
samvær og samtaler. Ideer opstår og spredes, 
det kan få betydning for både sejlads og klubliv.
Men husk, at lørdagsfrokosterne kun kan arran-
geres, hvis et hold har skrevet sig på listen til at 
stå i køkkenet lave en god frokostret. Det er iøv-
rigt en interessant lille opgave, og mange har fra 
det hjemlige køkken en spændende ret, som kan 
prøves af i klubhuset..
NB! Der er ingen lørdagsfrokoster i december. 

husudvalget
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nappedamtur.
Seniorgruppens ene efterårstur gik til Nappedam. 
9 mand var af sted i 3 både, og hvilken herlig tur i 
det skønneste vejr. Billedet fra frokosten viser stem-
ningen under denne vigtige del af turen.

julefrokosten
Næste arrangement bliver vor gode julefrokost den 
5. december. Vi mødes kl. 18.30 til forberedelse og 
borddækning. Januarmødet bliver fælles med Tur-
udvalgets viseaften den 16. januar kl. 19.00. Her vil 2 
eller 3 fra seniorgruppen hjælpe til i køkkenet. 
Senere møder bliver den 13. februar og den 13. 
marts kl. 19.30. Eventuelt program for disse aftener 
vil blive meddelt i mails eller i Båkens februar num-
mer. 

Per P. 

værd at prøve
Elektronisk legetøj, det er en plage,

vore børn sidder inde på solskinsdage.

Hvad med en tur til Sletterhage,

det kunne blive et herligt ræs,

med gadens børn til Helgenæs.

Sololie, telt og ægtemage -

sandorm, blink og fiskestage.

En tur til stranden uden video plage,

naturen kunne måske igen behage.

Ellemansbjerget med sine knolde,

bakker og skrænter naturens volde.

Havet, solen, tangen og lugten -

indsejlingen til vor by ved bugten.
Børge Kehlet

seniorgruppen

viseaften
Onsdag den 16. januar, kl. 19.00 i klubhuset. Efter 
flere opfordringer, har vi arrangeret en hyggeaften 
med sang, lidt ost og rødvin. For at være sikker på, 
at de måske lidt rustne stemmer kommer i gang, 
har vi inviteret et par kendte solister, nemlig Lissie 
og Jørn, som givetvis er kendt af mange. De synger 
begge to og har eget akkompagnement med har-
monika, banjo og mandola. Deres repertoire består 
bl. a. af nye og gamle danske viser af Sigfred Peder-
sen, De gyldne Løver og John Nørgård samt sø-
mandssange. De er i øvrigt begge meget aktive i 
”Sejlklubben Bugten”, Århus. Tilmelding er nødven-
dig. Liste er ophængt i klubhuset.

Peter P.

turudvalget
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Nyt fra Marinaens hyggelige hjørne. Der breder 
sig en liflig duft i Egå Marina når Kristian fyrer 
op i brolaugets ny-indkøbte rygeovn, og makrel-
lerne står i kø for at komme ind i varmen.
Brolauget havde standerstrygning den 20. okto-
ber, det var dejligt vejr, og medlemmerne hygge-
de sig med grill-mad. formanden Kaj Richter 
holdt en smuk tale og ønskede os en god vinter-
sæson.

Hans Slotsdal

Brolauget
På P-plads 2 står en brun container. I den har Erik 
Baalkilde gennem nogen tid indrettet et veludstyret 
værksted. Døren til værkstedet er låst, og skal altid væ-
re låst, når der ikke er nogen, som arbejder eller hen-
ter/bringer værktøj. Kun medlemmer af Egå Sejlklub 
har adgang til værkstedet.
Det er et stort arbejde, Erik har lagt i at etablere værk-
stedet, og mange medlemmer har allerede haft glæde 
af at kunne udføre arbejde der frem for at skulle gøre 
det hjemme eller i båden.

problem!
Derfor forstår man også at Erik er skuffet, når han 
kommer til værkstedet og ser  at der omkring skrue-
stik, på arbejdsbordet og på gulvet ligger afbanket 
rust, olie og andet snavs, som brugeren ikke har fjer-
net. Der mangler værktøj, som ikke er returneret. Re-
turneret værktøj ligger på bordet, hylder eller på gul-
vet, og altså ikke hængt på plads. En ledning til en af 
maskinerne er skåret over.

Klubbens (Eriks)
værksted
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regler 
Kun få regler har Erik meddelt ved opslag på stedet. 
•  ryd op efter dig. Selvfølgelig skal man gøre rent 

efter arbejdet er udført. Redskaberne dertil findes 
på stedet.

•  Læg/hæng værktøj på rette plads, når arbejdet 
er færdigt.

•  Lånt værktøj returneres samme dag, som der fjer-
nes. Der tillades kun eendags lån.

•  navn på låner. En seddel med lånerens navn efter-
lades hvor værktøj fjernes.

•  Skader meddeles Erik på telefon 2326 1824. Vi kan 
alle være uheldige, men må så medvirke til at rette 
op på det skete.

•  ikke adgang. Bagest i lokalet samt øverste og ne-
derste hylder er mærket kapsejlads og er ikke til 
fælles brug.

•  genbrug. En hylde er mærket genbrug. Her ligger 
ting eller redskaber som er i overskud. Disse kan 
købes. Man sætter selv en passende pris, og læg-
ger pengene i genbrugskassen. Beløbet går til 
værkstedet.

•  Eget grej. Hvis brugere efterlader eget grej eller 
bådudstyr, skal dette være forsynet med tydeligt 
navn og telefonnummer. Hvad der ikke er mærket 
betragtes som tilhørende værkstedet.

 Redaktøren og Erik

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

 

Nye medlemmer
Ruth Terp
Lærkevej 18 A
8240 Risskov

Susan Pedersen
Solbærhaven 15
8520 Lystrup

Jytte Baalkilde
Søsvinget 15
8250 Egå

Heinrich Busk
Ådalsparken 11
8370 Hadsten

Anette Schjødt Thomsen
Ådalsparken 11
8370 Hadsten

Thomas Petersen
Trige Møllevej 82
8380 Trige

Karl Berg
Damparken 1 A
8250 Egå

Jan Uhrenfeldt Poulsen
Eghøjvej 16
8250 Egå

Kresten Rickers
Elverumvej 15
8200 Aarhus N

Ivan Cassøe 
Solkrogen 10
8250 Egå

Céline Carlsen
Stadion Allé 74
8000 Aarhus C

Klaus Nieland
Petersmindevej 33
8520 Lystrup

Mikkel Skovsen
Petersmindevej 111 A
8520 Lystrup

Hendrik Vilstrup
Vestre Skovvej 6 E
8240 Risskov

Alberte Lindberg
Rosensgade 19, 1. th.
8000 Aarhus C

Philip Friis Nielsen
Carl Holst Knudsens Vej 2
8000 Aarhus C

Michael Vogt
Myntevej 2
8240 Risskov

Kurt Vinter Rasmussen
Hørgårdsvej 47a
8240 Risskov

Ann Grete Nordmark 
Nielsen
Annekærvej 58
8250 Egå

Sofie Slotsgaard
Stadion Allé 74, 207
8000 Aarhus C

Søren Wett Elris
Lystruplund 100
8520 Lystrup

Emma Louise Berg
Blåbærhaven 66
8520 Lystrup

Martin Møller
Tretommervej 36A
8240 Risskov
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