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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@godmail.dk
KASSErEr
Flemming Rost
Prins Knuds Vej 22a
8240 Risskov.
Tlf. 86 17 90 08 / 21 72 52 25
mail@flemming-rost.dk
næStForMAnd
Kirsten Rambøll.
Vandbækvej 42,
8960 Randers SØ
Tlf. 41570258
kirramb@gmail.com  

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.: 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
Mads Trøstrup Kristensen
Hybenhaven 12,
8520 Lystrup
Tlf. 30290033                        
mtk@troestrupmoldt.dk

Bestyrelsesmøde d. 2. oktober 2013
Deltagere: Ole L.. Steen, Flemming, Pernille, Peter 
J., Peter P., Jesper.
Afbud: Ole Ø.
Referent: Jesper.

Sidste referat.
Ingen bemærkninger.

generalforsamling 2013.
Afholdes 6. november 2013. Claus har sendt ind-
kaldelse til Båken. Ole L ønsker ikke at modtage 
genvalg. Peter J ønsker ikke at modtage genvalg. 
Flemming ønsker ikke at modtage genvalg. 
Kandidater søges via hjemmesiden. Klubben er 
vært ved en varm eller lun ret og øl/vand. 
Alle udvalgsformænd sender liste over egne ar-
rangementer i løbet af året til Pernille. Flemming 
kontakter idrætssamvirke og Pernille sørger for 
at storjollesejlere som har vundet mesterskaber 
bliver hyldet på Generalforsamlingen. Dirigent – 
genvalg af Per Selmose.

pinsetur.
Planlægning venter til 2014.

Kommende stævner / arrangementer.
Ole Ø udarbejder oplæg til ”masterkalender” for 
Egå Sejlklub, der præsenteres til generalforsam-
lingen. Ole Ø udtrykker ønske om at fastsættelse 
af flere datoer vender bestyrelsens bord. Vi har 
fået en forespørgsel - ORC-EM i 2015. Steen fore-
slår at større arrangementer afvikles i samarbej-
de med andre klubber/organisationer. Bestyrel-
sen bakker tankerne op og giver Steen mulighed 
for at undersøge mulighederne.

Kassererposten.
Flemming ønsker ikke genvalg. Kassererposten 
blev drøftet generelt. Bestyrelsen er enige om at 
det er vigtigt, at der er godt styr på opgaverne, 
der hører under denne post, således at der som 
nu altid er overblik over de økonomiske nøgletal, 
medlemsregistrering, kontingentopkrævning 
mv.. 

Det står samtidig også klart, at der er en væsent-
lig arbejdsbyrde forbundet med kassererposten, i 
form af bogføring og andet ”dagligt” arbejde. 
Derfor blev det besluttet, af en enig bestyrelse, at 
opdele kassererposten i 2 funktioner. 
1. Kassereren som har det overordnede ansvar 

og som er en del af bestyrelsen iht. vedtæg-
terne 

2. En regnskabsassistent som kan bidrage 
med bogføring o. lign, mod et honorar, pt. 
fastsat til ca. kr. 24.000 pr. år.  

Claus undersøger mulige emner til regnskabsas-
sistent posten og en ny kasserer 
Flemming sørger for, at det kommende kontin-
gent vil blive udsendt af ham, inden kasserer po-
sten overtages af anden person. 

Bordet rundt.
Ole L har endnu ikke fundet en afløser som for-
mand for Sejlerskoleudvalget. Formandskandi-
dat efterlyses i Båken. Pernille har kontakt til en 
ny rengøringshjælp. Hurtig afklaring, og Pernille 
giver tilbagemelding. Al post lægges uåbnet i 
kassererens postbakke, og Flemming foretager 
fordeling heraf. Standerskifte afholdes lørdag 19. 
oktober 2013 kl. 14.30. 
Julefrokost lørdag den 07. december 2013 kl. 13.30. 
Lørdagsfrokoster starter lørdag den 02. novem-
ber 2013 kl. 13.00. (ingen lørdagsfrokoster i de-
cember)

ny Hjemmeside.
Claus og Peter J arbejder på at finde en studeren-
de til at udarbejde forslag til en ny hjemmeside.

Bestyrelsesmøde

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
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referat af Egå Sejlklubs generalforsamling,  06. 
november 2013 
Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech 
og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hyldede Kim 
Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), 
Christian Guldberg Rost (Laser Radial/Standard, 
UDM guld i Laser Radial, DM bronze i Laser Stan-
dard) samt Martin Aamann Jessen (Laser Radial, 
JNoM guld) for deres flotte præstationer i 2013. 

1. 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. Bente Ottosen 
er referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det foregående år 
Formand Claus Dalbøge afgav en samlet beret-
ning fra bestyrelsen samt fra udvalgene. 

Under beretningen fra Sejlerskolen blev forman-
den sekunderet af udvalgsformand Ole Lund-
skov mens udvalgsformand Pernille Bülow Bech 
supplerede beretningen fra Jolleudvalget (Stor-
joller). 
Bestyrelsens beretning v/formand Claus Dalbøge: 
Inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne 
have lov til at følge op på min korte tale ved 
standerskiftet og endnu engang 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 tror, at de fle-
ste af os kan blive enige om, at det har været en 
fantastisk sejlsæson. Rent vejrmæssigt kom vi 
lidt sent i gang, men da vi først kom på den an-
den side af Sankthans, slog sommeren igennem, 
og den har jo stort set fortsat hele sæsonen. 
Sæsonen 2013 har jo stået i 40 års jubilæets 
tegn. Jeg fik et venligt vink efter sidste general-

Generalforsamling

forsamling om, at klubben fyldte 40 år, og besty-
relsen var hurtigt enige om, at det da skulle fej-
res. Der var rigtig mange ting, der skulle plan-
lægges og forberedes, og det blev samtidig be-
sluttet at købe et telt, i stedet for den 
sædvanlige leje, da det indkøbte telt så samtidig 
kunne bruges til Aarhus Big Boat Race weeken-
den før. Jeg synes det var alle anstrengelserne 
værd. Vi havde en rigtig god jubilæumsdag, med 
mange gode aktiviteter og underholdning i lø-
bet af dagen, og en fantastisk fest, hvor der blev 
danset til den lyse morgen. 
Jeg vil her i bestyrelsens beretning, selvfølgelig, 
komme ind på hvad der er sket i de forskellige 
udvalg, men jeg vil også summere lidt op på, 
hvad der i øvrigt er sket af andre praktiske og 
administrative gøremål siden sidste generalfor-
samling. 
Spoler vi tiden knap et år tilbage, så var noget af 
det første der skete efter generalforsamlingen i 
2012: 

reparation af klubhuset 
Jeg ved, at der var mange, der var lidt bekymrede 
for, hvordan det ville komme til at se ud med nye 
afstivninger, og især hvordan det ville være med 
en støtte midt i lokalet. Her efterfølgende tror 
jeg ikke, der er så mange, der tænker over det 
mere. Det er blevet en del af rummet og støtten 
lærer vi at leve med. Alt i alt synes jeg vi har fået 

en fin løsning, og det er rart at vide, at klubhu-
sets konstruktion nu er sikret tilstrækkeligt mod 
sne og vindbelastning. 

Medlemskab for ægtefæller og samlevere 
På sidste generalforsamling blev det besluttet 
at indføre et medlemskab for ægtefæller og 
samlevere for kun 150,- kr. for på den måde at 
imødekomme et ønske om at de ”der alligevel” 
kom i klubben kunne blive medlem til en over-
kommelig pris, og så vi på den måde kunne få 
lidt flere medlemmer. Status er, at der var ca. 30 
ægtefæller, der var medlem i sidste regnskabsår, 
mod 55 i år. Altså ca. 25 flere ægte-fælle med-
lemskaber, hvilket jo er positivt. Men pga. den la-
ve kontingentsats, har det også betydet et lille 
kontingenttab på ca. 3.000,- kr. 

Leverandør af øl/vand 
Som måske nogen har bemærket, så har vi skif-
tet leverandør af øl og vand. Årsagen er, at afta-
len med Royal Unibrew udløb ved årsskiftet, og 
det var derfor tid til at vurderer alternative mu-
ligheder. Valget faldt, efter en længere undersø-
gelse, på Harboe. Den primære årsag til valget 
af den nye leverandør er, at Harboe er væsentlig 
mere gavmild i forbindelse med sponsorater til 
vores stævner, og at vi har fået bedre vilkår mht. 
priser og levering, end vi havde hos den tidligere 
leverandør. 
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Sailing Aarhus 
Så har der også været en del snak om Sailing 
Aarhus. Status er, at vi på Sailing Aarhus’ gene-
ralforsamling, der blev afholdt i februar, har op-
lyst Sailing Aarhus, at Egå Sejlklub ønsker at 
melde sig ud af Sailing Aarhus til årsskiftet 
2013/14. Det er en beslutning, der har været un-
der overvejelse i lang tid, og som går flere år til-
bage. Der er mange årsager til, at vi i bestyrelsen 
har truffet beslutningen. Af de væsentligste kan 
jeg nævne: 
At vi i bestyrelsen syntes, at vi brugte alt for me-
get tid og ressourcer, både på vores egne besty-
relsesmøder, men også på møder med Sailing 
Aarhus. Der er brugt rigtig megen tid på ting 
som burde være unødvendige – diskussioner om 
kraftcenter, økonomi, køb af gummibåd, forde-
lingsnøgler til stævner, penge som Sailing Aar-
hus skylder Egå Sejlklub, stævner som Egå Sejl-
klub arbejder for, men som ender i andre klub-
ber, stævner, hvor Egå Sejlklub har været arran-
gør, men hvor vi synes at Sailing Aarhus har 
”tager æren”. Bestyrelsen vil meget hellere bru-
ge kræfterne internt til gavn for Egå Sejlklubs 
medlemmer. Vi har ikke oplevet at Egå Sejlklub 
har fået inspiration eller væsentlig hjælp fra Sa-

iling Aarhus, og vi ser umiddelbart ikke at Sa-
iling Aarhus gavner medlemmerne i Egå Sejl-
klub, eller at Sailing Aarhus skaber værdi for 
medlemmerne i Egå Sejlklub. 
Vi har flere gange oplevet, at det er Århus Sejl-
klub, der er i fokus og omdrejningspunktet for 
Sailing Aarhus og vi fornemmer ikke, at der har 
været en særlig positiv holdning til Egå Sejlklub 
fra Sailing Aarhus´ side. Der ligger også det i be-
slutningen, at der arbejdes på at etablere et nyt 
sejlsportscenter i Århus, og det mener vi ikke 
gavner Egå Sejlklub, og vi har slet ikke kunnet se 
Egå Sejlklub som en del af de missioner og visio-
ner, der er fremlagt. 
Vi er som nævnt medlem af Sailing Aarhus til 
udgangen af året og vi har også været repræ-
senteret ved en del af de møder der har været 
afholdt siden vi meddelte Sailing Aarhus vores 
beslutning 

Bank skifte 
Så vil jeg gerne lige orientere om, at vi har skif-
tet bank, nemlig til Sparkassen Kronjylland, af 
den nævneværdige årsag, at den har en afdeling 
med mulighed for kontante ind- og udbetalin-
ger, der ligger tæt på Marinaen. 

Hjemmeside/Båken 
Som man kan se af referaterne fra bestyrelses-
møderne, så har der været en del drøftelser om 
klubbens hjemmeside. Eller jeg skal måske sige 
hjemmesider. Det er nemlig sådan, at sejlklub-
ben i princippet har to forskellige hjemmesider, 
med hvert sit layout – én for ungdomsafdelin-
gen og én for ”hovedklubben”. Det vil vi gerne 
have lagt sammen, så vi også på hjemmesiden 
fremstår som én sejlklub. Når man så er ved at 
lave ny hjemmeside eller lægge de to sider sam-
men, er der jo andre ting, der skal tages med i 
overvejelserne. Fx Båkens fremtid, mulighed for 
annoncering, mulighed for tilmelding til vores 
arrangementer, layout og meget andet. Og ikke 
mindst hvad det koster at få lavet ny hjemmesi-
de. Båkens fremtid har været et omdiskuteret 
emne, hvor der er mange faktorer i spil, som 
økonomi, annoncører, nyhedsværdi, papir eller 
elektronisk udgave. Jeg vil ikke komme meget 
mere ind på det her, da jeg ved, at det er et 
punkt der skal behandles under indkomne for-
slag. Status for vores hjemmeside er, at det ser 
ud til, at vi har fået lavet en aftale med nogle 
Multimedie-studerende, der kan påtage sig op-
gaven som en form for studieopgave. 

Kassererposten 
Så vil jeg også gerne sige, at vi har haft nogle 
overvejelser og drøftelser vedr. kassererposten. 
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er 
meget vigtigt, at der er godt styr på opgaverne, 
som hører under denne post, således at der altid 
er overblik over de økonomiske nøgletal, med-
lemsregistrering, kontingentopkrævning mv. 
Man må sige, at det er der til fulde styr på i dag, 
hvilket ene og alene skyldes en fantastisk ind-
sats fra Flemmings side. Men vi må også erken-
de, at der er en væsentlig arbejdsbyrde forbun-
det med kassererposten, i form af bogføring og 
andet ”dagligt” arbejde. Vi har derfor, i bestyrel-
sen, truffet den beslutning, at vi i princippet op-
deler kassererposten i 2 funktioner. Således at 
der er en kasserer, som har det overordnede an-
svar, og som er en del af bestyrelsen iht. vedtæg-
terne, og således at der er en regnskabsassistent 
tilknyttet kassererposten, som kan bidrage med 
bogføring o. lign. Da opgaven som regnskabsas-

sistent har karakter af fast ugentligt arbejde, ser 
vi os nødsaget til at få dette udført mod beta-
ling. Med det aktivitetsniveau vi har haft de sid-
ste par år, drejer det sig om et arbejdsomfang 
på ca. 3-4 timer om ugen i gennemsnit. Hvilket 
altså giver et forventet honorar i størrelsesorden 
på ca. kr. 25-30.000 pr. år. 
Det var lidt om hvad der er foregået på de områ-
der, der ikke decideret har med et udvalg at gøre. 
Så lad os se lidt på hvad der er sket i udvalgene. 

Husudvalg 
Husudvalget er heldigvis blevet lidt større, så 
det nu, ud over formanden, består af Grete & 
Erik Nielsen og Susan Pedersen, men jeg er sik-
ker på at der er plads til endnu flere i det hygge-
lige udvalg. 
Traditionen tro er der afholdt en ”lille” julefro-
kost med mad bestilt ude fra og lidt lavet lokalt. 
Det var en succes bland de 80 tilmeldte. 
Lørdags frokoster er drevet af deltagerne på 
skift, nu da ”den gamle kasserer” meldte fra. 
Men der skal lyde en stor tak til Ole Nielsen for 
den store indsat han har ydet gennem årene. 
Til tirsdagskapsejladserne har de forskellige be-
sætninger under kyndig vejledning fra Anne 
Grete, Susan og Erik Bålkilde fået mad og drik-
kelse på bordet til tiden. 
Aarhus Big Boat Race, 40 års Jubilæum og ho-
vedkapsejlads har også trukket på udvalget, og 
fra udvalgets side skal der lyde en kæmpe stor 
tak til Jørgen Lysdal, som utrætteligt har klaret 
især morgenmåltid til de afholdte stævner. 
Det skal også nævnes, at det jo er klubhusudval-
get, der har stået for forplejning til standerskift 
og her før generalforsamlingen. 
På klubhusudvalgets liste står også opsætning 
af projektor og ny luft til varmepumpe, så vi kan 
spare på el-regningen. 
På Ole´s vegne skal jeg viderebringe en stor tak 
til udvalg og de øvrige der har hjulpet. 
 
Kapsejladsudvalg 
Sæsonen startede med et velbesøgt Trim-arran-
gement, hvor William Friis-Møller fra Elvstrøm 
Sails fortalte om teoretiske overvejelser og prak-
tiske erfaringer, når rig og sejl skal fintrimmes. 
Det var et arrangement, der blev holdt i samar-

8 9



Bestyrelsesmøde

bejde med turudvalget, da det nemlig ikke kun 
var for kapsejlere men i højgrad også for tursej-
lere. Og jeg tror at alle, uanset niveau, fik inspira-
tion til forbedringer, til den kommende sæson. 
Den 16. april var der regelaften med gennem-
gang af de nye og mest anvendte kapsejladsreg-
ler. 
25. maj var der Trimdag på vandet, hvor 5 in-
struktører fra Elvstrøm Sails var rundt på bådene 
for at hjælpe med at finde det optimale trim. 
Den 7-9. juni blev der afholdt Aarhus Big Boat 
Race. Endnu en gang et succesfyldt stævne med 
megen ros til Egå Sejlklub, fra deltagerne, der 
kom fra såvel Norge, Tyskland og Danmark. 
Weekenden efter blev der afholdt en kort jubi-
læumssejlads. Det var ikke en kapsejlads, men 
en sejlads til markering af sejlklubbens 40 års 
jubilæum, hvor der både deltog motorbåde, 
windsurfer og sejbåde, og man må sige med 
meget blandede besætninger lige fra de erfarne 
kapsejlere til forældre med sovende børn i for-
køjen. 
Hele sæsonen igennem har der som sædvanligt 
været afholdt Båkebanesejladser, Easy Sejlads, 
Single-hand og pointsejladser. Sæsonen blev af-
sluttet med hovedsejladsen den 22. september. 

tur- og motorbådsudvalg 
Viseaften: En iskold januar aften, havde omkring 
30 medlemmer mod på at prøve kræfter med 
deres måske lidt rustne stemmer, og for, at det 
ikke skulle gå helt galt, var Jørn og Lissie invite-
ret til at synge for. Der blev sunget fællessang, 
spillet på harmonika og guitar og nydt lidt ost 
og rødvin. Efter sigende var alle enige om, at det 
var en aften der godt kunne gentages ved en se-
nere lejlighed. Faktisk så afholdt bestyrelsen 
møde samme aften inde på kontoret, så vi nød 
også godt af den gode stemning og kunne jo ty-
deligt høre, at der blev sunget lystigt på den an-
den side af væggen. 
Fastelavn: Så blev det tid til fastelavn og med en 
udetemperatur på 3 minusgrader, så det var rart 
med et dejlig stort og varmt klubhus, da der 
skulle slås katten af tønden. Alle kunne være in-
dendørs sammen med de 2 tønder, en lille til de 
små og én til de lidt større. Alle var flot udklæd-
te, og det er herligt at 15-20 børn og 20-25 voks-
ne kan samles om en hyggelig tradition. 

Århus søfartsmuseum: I det tidlige forår var 32 
medlemmer fra sejlklubben mødt op til en sær-
deles spændende aften på Århus søfartsmuse-
um, hvor der blev fortalt om de mange effekter, 
ledsaget af en god historie. 
Elinstallationer i både: Af andre aftenarrange-
menter kan nævnes Elinstallationer i både, hvor 
der blev fortalt om hvad man skal være op-
mærksom på og hvilke fejl der kan opstå. Der var 
også besøg af et firma der fortalte om en speciel 
behandling af propel og drev, for at undgå be-
groning. 
Pinseturen til Mårup: Vejret var igen i år rigtigt 
flot og der var en god tilslutning til turen. Ikke 
helt så mange både, som vi tidligere har kunnet 
stille med, så derfor passede det fint med, at 
man som noget nyt havde lavet en aftale med 
havne caféen, så de både stod for lokaler og 
middag. Det var en særdeles vellykket tur med 
masser af hyggeligt samvær. 
Løvfaldsturen: Løvfaldsturen var der pæn tilslut-
ning til med 10-12 både. Vinden var i det friske 
hjørne, men der blev alligevel tændt op i grillen, 
med efterfølgende samvær i Nappedams klub-
hus. 

ungdomsudvalg (optimistafdeling) 
Efter sidste general forsamling var der kun 3 op-
timist medlemmer i ungdomsafdelingen. Men 
efter at Jesper havde gjort et godt stykke rekla-
mearbejde, viste tilgangen af nye optimister sig 
heldigvis hurtigt, og efter et vellykkede intro-
duktionsforløb i foråret er vi i dag 15 optimist 
medlemmer i ungdomsafdelingen, hvilket sva-
rer nogenlunde til det antal der plejer at være. 
Ungdomsafdelingen har repræsenteret Egå Sejl-
klub positivt ved flere lejligheder, med deltagel-
se i lokale stævner, Tunølejren og ranglistestæv-
ner. Der har været flere gode sociale arrange-
menter som: grill aften, polere dag af optimist-
joller, weekend med overnatning, sejlads og leg 
ved vandet med aktivitetstrailer fra Dansk Sejl-
union, samt klubmesterskaberne. 
De ældste klubjoller som var over 30 år gamle er 
udskiftet til nyere flotte og tidsvarende opti-
mistjoller og vi har pt. 18 optimist klubjoller. 
Vi har ved flere lejligheder haft held med at 
komme i de trykte medier som: Jyllands Posten, 
Aarhus Stiftstidende og Foreningsbladet. 

Vi ser frem til den kommende sæson i optimist-
afdelingen. hvor flere børn allerede har været 
nede og snuse lidt til optimistsejlads og meldt 
positivt tilbage om opstart til foråret. og flere af 
de nuværende børn står over for en yderst posi-
tiv udvikling. 

Sejlerskolen (v/udvalgsformand ole Lundskov) 
Sejlerskolen havde sidste vinter teoriundervis-
ning som i tidligere år, og da foråret kom og sko-
lebådene var kommet i vandet, blev der på sæd-
vanlig vis undervist i praktisk sejlads. Eleverne 
afsluttede sæsonen med at erhverve duelig-
hedsbevis. 
Denne vinter har det på grund af manglende til-
slutning (2 tilmeldte) desværre været nødven-
digt at aflyse teoriundervisningen. 

Storjolleudvalg (v/udvalgsformand pernille Bü-
low Bech) 
Jolleudvalget har i 2013 haft et aktivt og spæn-
dende år, præget af glade sejlere og aktiviteter 
for unge i storjoller mellem 14 og 23 år samt ny-
startede voksne sejlere. Tilgangen har hele 2013 
været støt stigende, hvilket udvalget er rigtig 
glade for. 
Jolleudvalget har alle slags sejlere, både hygge-
sejlere og sejlere i gang med OL-kampagner. Ak-
tiviteten og træningen styres af vores rigtig dyg-

tige træner Alberte Holm Lindberg, hvis iver ty-
delige smitter vores sejlere, hver gang de er på 
vandet. 
Laser’ne i Egå Sejlklub har sat vores klub på 
landkortet ved inden- og udenlandske stævner i 
hele 2013. Egå Sejlklub har markeret sig inden 
for talentudviklingen ved at sende sejlere af 
sted til Youth Sailing World Championship, 
Youth Sailing European Championship, JNoM, 
EM og VM, og ved Ungdoms-DM tog Egå Sejl-
klub alle podiepladser. Egå Sejlklub er i samar-
bejder med DS ved at finde en form, der kan sik-
re den fremtidige træning og talentudviklingen 
i Egå Sejlklub i årene fremover. 
Igen i år har Alberte i samarbejde med kraftcen-
tret og de unge planlagt vinteraktivitet i week-
ender, som udbydes til hele landet. Det er meget 
glædelige, at også sejlere i klubber, der traditio-
nel ikke har vinter-sejlads, deltager i aktiviteten 
f.eks. fra Frederikshavn og Solbjerg. 
I 2014 vil vi arbejde på at tiltrække flere sejlere, 
også i et lidt bredere snit. Udvalget har investe-
ret i yderligere 3 Laser-joller, som primært er til-
tænkt voksne. Jollerne kan bookes for 2 timer 
adgangen, 7 dage om ugen, og vi håber, at flere 
af klubbens nuværende kølbådssejlere kunne få 
lyst til at supplere kølbådssejladsen med jolle-
sejlads en gang imellem. Tilbuddet gælder selv-
følgelig også nytilkomne medlemmer af Egå 
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Sejlklub, og vi håber at kunne skabe et miljø om-
kring voksen-jollesejlads på Egå Marina. Som 
opstart på tilbuddet inviterede vi alle interesse-
rede til ”kom og prøv en Laser” i august måned. 
Tilbuddet var velbesøgt og alle 5 klubjoller på 
vandet mange aftener. 
Egå Sejlklub skal hoste European Laser Radial 
Youth Championship 2014 – et kæmpe stort 
stævne, som vi glæder os til. Der bliver stor travl-
hed på Egå Marina næste sommer, når Egå Sejl-
klub, i samarbejde med International Laser Class 
Association (ILCA), skal være vært for Europame-
sterskab for unge Laser-sejlere under 19 år. Vi 
forventer, at mere end 250 sejlere fra 30 natio-
ner samt deres forældre, trænere og holdledere 
vælger at lægge vejen forbi Egå Marina i uge 26-
27 næste sommer. Vi får brug for mange hænder 
til at bære arrangementer igennem og håber, at 
I har lyst til at hjælpe med stævnet på vandet el-
ler på land. 

Herefter tager formand Claus Dalbøge igen or-
det: 
Jeg vil afslutte beretningen med at rette en tak 
til Niels Greve og Tage Danielsen, som har holdt 
vores meget fine klubblad og hjemmeside kø-
rende. 
Så vil jeg igen takke udvalgene for deres arbejde 
og Erik Bålkilde som husets visevært. 
Til sidst men ikke mindst, tak til alle jer i besty-
relsen, I har igen gjort et super godt stykke ar-
bejde. Vi har haft nogle lange møder, men det 
har altid været i en god og positiv ånd. Tak skal I 
have for det. 
Et spørgsmål til bestyrelsens beretning vedrø-

rende Egå Sejlklubs udmeldelse af Sailing Aar-
hus blev henvist til dagsordenens punkt 4, Ind-
komne forslag, idet der her skal behandles et 
forslag om at omgøre bestyrelsens beslutning. 
Herefter blev Beretningen godkendt af general-
forsamlingen 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 
til godkendelse samt forelæggelse af budget for 
det kommende år 
Kasserer Flemming Rost gennemgik regnskabet 
med en række bemærkninger: 
• Resultatopgørelsen udviser et underskud 

på kr. 149.706, hvorefter egenkapitalen er kr. 
937.881. 

• Samlet set over de seneste 4 år har Egå 
Sejlklub et overskud på kr. 390.000 efter 
henlæggelse af kr. 120.000 til selvforsik-
ringsfonden, efter etablering af ny terrasse, 
efter renovering af tag-konstruktion i ho-
vedklubhus samt efter afholdelse af 40 års 
jubilæum. 

• Vi skal være opmærksomme på, at det er de 
mange aktiviteter, der tidligere har resulte-
ret i betydelige positive resultater, og det 
skal fremtidige aktiviteter også gerne gøre. 

• På trods af tiltag til begrænsning af energi-
forbruget i Jolleklubhuset, fortsætter om-
kostningerne med at stige. Forholdet vil bli-
ve drøftet med Egå Marina, når bestyrelser-
ne mødes inden længe. 

• Nøglesystemet i Jolleklubhuset er omlagt, 
da der var for mange nøgler i omløb hos 
tidligere medlemmer. 

• Skolebådene og de 3 dyreste RIBs (gummi-

både) er kaskoforsikrede, øvrige alene an-
svarsforsikrede. 

• Kassereren opfordrede alle til at sende mai-
ladresser til klubben, så vi kan reducere 
portoomkostningerne. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
Budget for næste år blev fremlagt og gennemgået. 
· Bestyrelsens budgetforslag er udarbejdet un-
der forudsætning af, at bestyrelsens forslag til 
en mindre kontingentstigning vedtages, at der 
afholdes 2 større arrangementer, øgede afskriv-
ninger ny-indkøbte telte og joller, ikke yderligere 
henlæggelse til forsikringsfonden.
 Vi skal passe på med omkostningerne, herunder 
også omkostninger omkring Jolleklubhuset.

 4. indkomne forslag 
Der var indkommet 3 forslag til behandling un-
der dette punkt. 
Forslag nr. 1: Båken ønskes bevaret i nuværende 
form med 3-4 numre årligt. Per Priess begrunde-
de forslaget. Bestyrelsen regner med at fortsæt-
te som nu endnu et år. Flere løsninger diskute-
res. Annonce-udgifter dækker ikke trykning, og 
det er svært at finde sponsorer. 
Alle medlemmer skal tilgodeses. Måske udsen-
des digitalt, eksemplarer trykkes og lægges frem 
i klub-hus, og enkelte kan få tilsendt numrene. 

Per Priess trak forslaget tilbage, og bemærkede 
bestyrelsens intension om at lade Seniorgrup-
pen komme til orde inden en fremtidig løsning 
besluttes. 
Forslag nr. 2: Fortsættelse af medlemskab af Sa-
iling Århus. Lang, grundig og engageret diskus-
sion. 
For: Fællesskab, samarbejde, hjælpe hinanden, 
fremme aktiviteter i bugten, - problemer skal lø-
ses i fællesskab ikke ved at melde sig ud, Egå 
Sejlklub skal være en del af et kommende kraft-
center på Aarhus havn. 
Imod: ES får intet ud af samarbejdet, roderi og 
manglende overblik ved møder og generalfor-
samling, aftaler overholdes ikke, bureaukratisk. 
Bestyrelsen mente ikke, der var problemer med 
hjælp klubberne indbyrdes. Kraftcentret bliver 
drevet af Dansk Sejlunion og er for alle. 
Vi fik oplyst hvad Sailing Århus er og hvordan ar-
bejdsvilkårene ved at deltage er. 
Forslaget blev nedstemt med betydelig majoritet. 
Forslag nr. 3: Klubstander indgår i kontingentet, 
så vi får udleveret en ny stander hvert år. Ole 
Hansen begrundede forslaget. Diskussion. Enig-
hed om, at det var usselt at sejle med en laset 
stander eller yachtflag. 
Forslaget blev nedstemt med betydelig majoritet. 
Fra salen lød en opfordring til, at vi alle prøver at 
højne standarden ved at påtale det, hvis de om-
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European Laser radial Youth Championship 2014
European Laser Radial Youth Championship af-
holdes i 2014 med Egå Sejlklub som vært.
Siden omtalen i sidste nummer i Båken har Egå 
Sejlklub og International Laser Class Association 
(ILCA) besluttet at ændre terminen, så den en-
delige termin bliver 26. juni til 03. juli 2014.
Vi får brug for mange hjælpende hænder, og alle 
Egå Sejlklubs medlemmer uanset køn, alder og 
bådtype har en enestående chance for at få 
nogle fantastiske dage i samvær med flere hun-
drede sejlere fra 30 europæiske nationer.
Følg med i arrangementet - det er også dit ar-
rangement - på stævnets hjemmeside: 
www.euroradialyouth2014.dk

torM udM 2013
Aabenraa Sejlklub var i weekenden 14. – 15. sep-
tember vært for årets udgave af Ungdoms Dan-
marksmesterskab for en række jolleklasser. Egå 
Sejlklub var stærkt repræsenteret med hele 9 
deltagere i Laser Radial, og resultaterne udeblev 

da heller ikke. Egå Sejlklubs unge Laser-sejlere 
har trænet hårdt og kvalificeret under supertræ-
ner Alberte Holm Lindberg, hvilket resulterede i 
en reguler magtdemonstration under U-DM. 
Medlemmer af Egå Sejlklub besatte de første 6 
pladser og havde endnu en sejler i top 10 – fan-
tastisk flot - så stort, stort tillykke til Alberte og 
til hendes flittige og dygtige Laser-sejlere. På en 
3. plads hjemtog Mikkel Korsby bronzemedaljen, 
mens Patrick Döpping på 2. pladsen vandt sølv. 
Endelig kunne Christian Guldberg Rost med på 1. 
plads hænge guldmedaljen om halsen. Det var 
Christians sidste optræden i Laser Radial-klas-
sen, hvori han tidligere i år tillige vandt Kieler 
Woche.

Laser dM 2013
I den efterfølgende weekend rejste ”Cirkus La-
ser” til Fakse Ladeplads på Sjælland, hvor den lo-
kale sejlklub var vært for Laser-klassen senior 
Danmarksmesterskab.

Storjolleudvalget

➤

talte objekter er i ringe stand, så vi repræsente-
rer Egå Sejlklub og Dansk sejlunion på ordentlig 
vis. Ruth Terp meldte sig til at sidde i sekretaria-
tet 3 tirsdage kl. 17-19 i foråret. 

5. Fastlæggelse af kontingent for næste år 
Bestyrelsen kom med forslag om ændring af 
kontingenter, og forslaget blev godkendt. 
• Senior 970 til 995 
• Ægtefælle/samlever 150 til 150 
• Gaster/passive 380 til 395 
• Unge u. 18 690 til 705 
• Familie rabat på 30% 

6. valg af formand, næstformand og kasserer 
Formand Claus Dalbøge modtog genvalg 
Næstformand Peter Juul ønskede ikke at modta-
ge genvalg 
Ny næstformand blev Kirsten Rambøll 
Kasser Flemming Rost modtog genvalg 

7. valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Kapsejladsudvalg Steen Jepsen modtog genvalg 
Jolleudvalg Pernille Bülow Bech modtog genvalg 
Ungdomsudvalg Jesper Heegaard modtog gen-
valg.
Klubhusudvalg Ole Østergaard modtog genvalg 
Sejlerskole Ole Lundskov ønskede ikke at modta-
ge genvalg 
Ny sejlerskoleformand blev Mads Trøstrup Kri-

stensen 
Tur/motorbåds udvalg Peter Petersen modtog 
genvalg 
Formanden takkede: Ole Lundskov for start og 
drift, køb, undervisning og søsætning af skolebå-
dene. 
Peter Juul Christiansen for næstformandsarbej-
det, herunder bådudstilling og sociale tiltag, an-
noncer og sponsorater. 

8. valg af revisorer og revisorsuppleant 
Revisorer Mogens Terp og Per Priess Sørensen 
modtog genvalg 
Revisorsuppleant Niels Jørgen Bendorff modtog 
genvalg

9. Eventuelt 
Steen overrakte pokaler til: Karsten Bank Peter-
sen, Michael Lonsdale og Tage Danielsen. 
Karsten fik en pokal mere, og endelig gik ”Godt-
gået-pokalen” til Michael Quist. 
Stor opfordring til at melde sig som hjælpere til 
de kommende stævner, alt tæller, timer, dag, da-
ge, uger. Bedsteforældre bliver 20 år yngre ved at 
være med?! Der søges hjælp til at have det sjovt, 
som Jonas udtrykte det. 270 deltagere under 19 
år. 1000 mennesker fra 26. juni – 3. juli. 
Julefrokosten bliver-”lav det selv”. Skriv dig på li-
sten. 

Referent: Bente Ottosen
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Opslagstavlen

Husudvalget

ES julefrokost

d. 7. december kl. 13.30

Husk tilmelding!

vinter
arrangementer

Båken
deadline for Båken 

Nr. 1-2014 er d. 10. januar

Bladet udkommer d. 7. februar

turudvalget
viseaften med Lissie og jørnd. 22. januar kl. 19.00

LørdagsfrokosterI 2014 fra den 4. januar

seniorgruppen

julefrokost 

Torsdag d. 5. december kl. 18.30

viseaften

Bente Buch spiller og synger med os

d. 16. januar kl. 19.30

Hyggeaftener

13. februar kl. 19.30

13. marts kl. 19.30
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TJ-MARINE   ·   Torben Jensen   ·   Arresøvej 7   ·   8240 Risskov
reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer

Autoriseret forhandler af

➤ Igen var Egå Sejlklub stærkt repræsenteret med 
9 medlemmer blandt deltagerne i Laser Radial 
og en enkelt deltager i Laser Standard.
Ved det officielle Laser Radial DM for piger be-
satte Anne-Marie Rindom og Sofie Slotsgaard, 
der begge er medlem af Egå Sejlklub, henholds-
vis 2. og 3. pladsen og hjemtog herfor sølv- og 
bronzemedaljerne. 

Ved det officielle Laser Standard DM besatte 
Christian Guldberg Rost 3. pladsen og hjemtog 
bronzemedaljen.

Ved klassemesterskabet for Laser Radial drenge 
gjorde Egå Sejlklubs medlemmer igen rent bord, 
da Martin Aamann Jessen vandt guld, Mikkel 
Korsby sølv og Patrick Döpping bronze.
Stort tillykke med de flotte resultater, som på 
fornemste vis har vist, at Egå Sejlklub er på rette 
vej med sin satsning på Laser-jollen som primær 
storjolle.

På Storjolleudvalgets vegne
Flemming Rost

DM Patrick Døpping 
søsætter lørdag

Kieler Woche 2013  vinder 
Christian Guldberg Rost
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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

Finske ”NAUTOR” bygger Swan både fra 53 til 105 
fod. Swan 60 har: Depl. 7,7 t., Mastehøjde 25,5 m 
og med en dybgang på 3,6 m kommer sådan en 
båd ikke i Egå Marina

Det russiske ”Gazprom”, som via rør på bunden 
af Østersøen sender naturgas til Europa, spon-
sorerer  hvert år en kapsejlads for Swan 60 både 
mellem Skt. Petersborg og en tysk havn i den 
vestlige Østersø., ca. 800 sømil. Bådene har en 

besætning på 12-14 mand. Sejladserne ledes i et 
fællesskab af russiske ’Yacht Club of Saint Pe-
tersburg’ og tyske ’Norddeutcher Regatta Verein’.  
I 2013 gik sejladsen fra Flensburg til Skt. Peters-
borg. 5 både deltog, og sejladsen blev vundet af 
den engelske besætning i båden ”Tsaar Peter”, 
kun 26 sekunder før den russiske båd, ”Broneno-
sec”. Billedet med regnbuen og bådene er taget 
lige efter afsejlingen fra Flensburg.

Niels

North Stream Race
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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

Fra Dansk Sejlunions turkonsulent, Carsten 
Breuning har vi modtaget information om sej-
lerseminarer i efteråret. Når I læser dette num-
mer af Båken er seminarerne imidlertid afslut-
tet, så nu er det ikke aktuelt. 
Samtidig fik vi oplysning om Natsejlads i sam-
arbejde med Marinehjemmeværnet, hvor man  
gratis kan komme ud med en hjemmeværns-
kutter og få instruktion i natsejlads og især 
natnavigation.
- Igen er vi for sent ude. To sejladser fra Ran-
ders, en fra Grenå og en fra Dragør er gennem-
ført i november, men der er to tilbage fra Dra-
gør i januar. Den 16. og den 24. januar.
Natsejladserne er gratis og tilmelding kan ske 
på DS website: http://www.sejlsport.dk/

Nu kan man jo så indvende, at Dragør er lidt 
langt væk for østjyder.
Denne meddelelse kan imidlertid minde os om, 
at vi bør være opmærksom på, hvad Dansk Sejl-
union tilbyder.

24 timers sejladser.
Det er et udmærket initiativ Dansk Sejlunion 
har taget, at få en nattur med en hjemme-
værnskutter og samtidig lære om natnavigati-
on. Det kan forhåbentlig fjerne den angst for 
natsejlads, som det er mit indtryk, at nogle sej-
lere besidder. Mange fravælger helt at sejle ef-
ter mørkets frembrud, og det er egentlig en 
skam, for der er store oplevelser forbundet ved 
natsejlads. Har man duelighedsbeviset, og føler 
sig sikker ved dagsejlads, så mangler man ikke 
meget for også at sejle sikkert om natten. To 
bøjer, som er ens om dagen, kan have forskel-
ligt lys om natten, og så ved man mere om, 
hvor man befinder sig. Andre skibes art, størrel-
se og kurs afsløres ved deres lanterner. Det skal 
man have styr på, selv om man sejler med GPS-
navigation.

En nattur med en hjemmeværnskutter er dog 
ikke nok. Det kan sammenlignes med at tage 

kørekort. Man blive først en god chauffør, når 
man efter nogen tid (måneder) har fået rutine.
Her har de tidligere 24-timers sejladser været 
af stor værdi, og jeg kan ikke forstå hvorfor in-
teressen for 24-timers sejladserne forsvandt. I 
det østjyske område sluttede de i 2006 på 
grund af manglende tilslutning. Fra 1960’erne 
og de følgende 30-40  år var der stor interesse. 
De blev gennemført på Øresund, på Limfjorden 
og fra Østjylland, og vist et par steder mere. 
Man mødtes lørdag kl. 14.oo til skippermøde, 
fik søkort, stander  og instruktion, man gen-
nemgik deltagerlisten og  deltagerbådenes sig-
naler og områdets mærker. Mærkerne var i det 
østjyske område ca. 30 sømærker mellem Jyl-
lands-Fyns og Sjællands kyster. Yderste mærker 
var indsejlingen til Lillebælt, et par bøjer udfor 
Kalundborg Fjord, en bøje ved Sejerøs nordvest-
spids, en bøje udfor Jernhatten syd for Grenå. 
Starten gik kl. 15.00 og målet var flest mulig 
godkendte sømil. Man fik godskrevet fugle-
flugtslinien mellem bøjerne, så det gjaldt om 
at undgå kryds. Det var vigtigt, at man et par 
dage forinden havde fulgt vind og strømfor-
hold og vejrmeldingen for week-enden. Moto-
ren må selvfølgelig ikke b ruges.
Mellem 1972 og 2004 har jeg deltaget i 40 
24-timers sejladser, heraf de 12 første i wayfa-
rer-jolle, uden et eneste uheld, men to gange 
måtte jeg udgå, en gang på grund af kuling, 
hvor de fleste udgik af sejladsen, og en gang på 
grund af en meget søsyg gast.
Det har været utrolig lærerige sejladser, et vær-
difuldt supplement til sejlerkurserne, hvor man 
bliver fortrolig med at sejle under alle forhold. 
Man lærer også at arrangere og gennemføre et 
vagtskifte, samt at sørge for måltider under 
sejlads.
24-timers sejladser burde indføres igen, den 
bedst tænkelige form for sejlerpraktik. Det er 
langt farligere at køre på landevejen end at sej-
le på vandet.

Niels 

Dansk Sejlunion

Natsejlads
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Husketavle
november
29. Båken nr. 5 udkommer Seniorgruppen
23. Lørdagsfrokost Husudvalget 
 
december
05. Seniorgruppens julefrokost Seniorgruppen
07. ES-Julefrokost Husudvalget

januar
04. Lørdagsfrokost Husudvalget
10. Deadline for Båken nr. 1/2014 Redaktionen
11. Lørdagsfrokost Husudvalget
16. Bente Buch spiller og synger Seniorgruppen
18. Lørdagsfrokost Husudvalget
22. Viseaften med Lissie og Jørn Turudvalget
25. Lørdagsfrokost Husudvalget

Februar
01.  Lørdagsfrokost Husudvalget
07. Båken nr. 1 udkommer Redaktionen
08. Lørdagsfrokost Husudvalget
13. Hyggemøde kl. 19.30 Seniorgruppen

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

÷20%

÷20%
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Hvorfor ikke sæ e din båd i en hal 
vinteren over? 

Du lbydes sikker vinteropbevaring i nyere 2.000 m2 stor hal umiddelbart 
ved kajen på Gl. Havn 7 i Horsens. Portene måler 6 x 6½ m og kan typisk tage 
både på op l 25 tons. Faciliteter i øvrigt er: 230/400 volt, toilet, varmt/koldt 
vand, højtryksrenser, rullesta ver, mastereoler, tyverialarm mv.. Der er ad-
gang i hele perioden for klargøring. Lokalt på havnen er der vær er med alt 
indenfor bådvedligehold inkl. aut. Volvo Penta service. 
Mulighed for at komme ind på ”fast” plads eller på lejebasis. 

F O R E N I N G E N  H O R S E N S  B Å D H A L L E R  
 2012 2751 eller på mail: info@horsensbaadhaller.dk 

På www.netbaad.com 
har vi altid et godt tilbud til dig.

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kigge forbi vores 
flotte butik på Egå Marina, Egå Havvej 25, 8250 Egå
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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

Vinterpresenninger
- lang holdbarhed
- solid konstruktion
- let montering
- inkl. stativ
- ridser IKKE
- g- godt “indeklima”

www.gpcovers.com
Tel: 70 27 59 99

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

MP Sejl
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viseaften
Onsdag den 22. januar 2014 
kl. 19.00 i klubhuset

Vi gentager succesen fra sidste år med en hyg-
geaften med sang, lidt ost og rødvin. For at være 
sikker på, at de måske lidt rustne stemmer kom-
mer i gang, har vi igen inviteret et par kendte 
solister, nemlig Lissie og Jørn, som givetvis er 
kendt af mange. De synger begge to og har eget 
akkompagnement med harmonika, banjo og 
guitar. Deres repertoire består bl. a. af nye og 
gamle danske viser af Sigfred Pedersen, De gyld-
ne Løver og John Nørgård samt sømandssange. 
De er i øvrigt begge meget aktive i ”Sejlklubben 
Bugten”, Århus.

Turudvalget

Vort møde torsdag den 14.nov var en hyggeaf-
ten, hvor Per P. underholdt os med ca. 40 min.
snak om  ”Sejlskibenes historie  1400-1850”.  -  
Der var dog også tid til at forberede aftaler
om julefrokosten torsdag den 5.dec. Vi mødes  
kl.18.30 med retter efter aftale;  ellers betales
80 kr til Per P.

Mødedatoer i jan, feb og marts 2014 er:
Torsdag den 16.jan kl.1930, hvor Bente Buch be-
søger os med sin harmonika til en glad sang-
aften, hvor vi meget gerne ser vore damer mø-
de op. Desuden hyggeaftener torsdagene 13.fe-
bruar og 13.marts.

Det er sikkert alle bekendt, at Seniorgruppen i 
løbet af 2013 har mistet 2 af vore sejlerkamme-
rater; Ole Hein som altid var god for en diskus-
sion på vore sejlture, men desuden sidst i okto-
ber , Poul Hornshøj, som vi bl.a. husker for gode 
foredrag om vikingernes navigation, og om
besøgene på Cookøerne i Stillehavet. 
 -  Æret være deres minde.

Sejlerhilsen
Per Priess

Seniorgruppen

Klubmesterskab i Egå Sejlklub for optimistjoller.
Lørdag den 21. september 2013 tilbragte mange 
sejlerbørn og deres forældre på Egå Marina, da 
der blev afholdt klubmesterskaber for optimist-
joller. 

Det var en glædens dag for børnene, men også 
for formanden for Egå Sejlklubs ungdomsafde-
ling, Jesper Heegaard, da der igen i år kunne af-
holdes det traditionsrige klubmesterskab. Histo-
rien er jo den, at jeg overtog formandsskabet for 
ungdomsafdelingen i oktober 2012, og på dette 
tidspunkt var der kun 3 medlemmer i ungdoms-
afdelingen. Derfor var det en ekstra stor glæde, 
at der kunne afholdes klubmesterskab, og at der 
igennem denne sæson har været en meget po-
sitiv udvikling i medlemstallet, så der på nuvæ-
rende tidspunkt er små 20 medlemmer. Næste 
forår starter vi således et nyt begynder hold og 
forberedelserne er allerede gået i gang, så alle 
nye sejlere vil til næste år få en god introduktion 
til optimist sejlads. Alle de, som kunne tænke sig 
at prøve kræfter med at styre sin egen båd, skal 
holde øje med vores hjemmeside www.egaa-
sejlklubungdom.dk eller plakater og foldere mv. 
som vil blive sat op i det tidlige forår 2014. Der 
vil som det første blive afholdt 2 introduktions 
aftener i løbet af april 2014, hvor interesserede 
og deres forældre er mere end velkommen til at 
komme og se og høre om introduktionsforløbet.

Under klubmesterskaberne viste efterårsvejret 
sig fra den bedste side. Dagen startede med 
svag vind, som steg i løbet af dagen til frisk vind. 
Der blev sejlet 3 sejladser om formiddagen og 3 
sejladser om eftermiddagen kun afbrudt af fro-
kostpausen på havnen. Sejlerne kunne mærke, 
at nu gjaldt det lidt mere end end under almin-
delig træning, da den rigtige dommerbåd fra 
Egå Sejlklub, ”Mette”, blev anvendt, og forældre 
og dommer kunne se til, at starter og måltag-
ninger gik rigtig for sig. 

Der var overraskende flot samling på feltet og 
stor jævnbyrdighed i C feltet. Banen var en del 

større end til en almindelig træning, hvilket 
gjorde det ekstra spændende, da der var flere 
muligheder for at overhale andre eller selv blive 
overhalet af andre. Vores dygtige træner Henri-
ette Søster Frislev deltog i en af mærkebådene 
og var særdeles tilfreds med dette års niveau af 
C sejlerne.

Da sejlerne kom i land efter de 6 sejladser blev 
der budt på kage og varm kakao og det gode 
vejr betød at klubbens havestole var stillet frem 
så det kunne nydes i solen.

Lørdag aften var der traditionen tro fest med 
sejlere, forældre og søskende. Ved denne lejlig-
hed blev resultatet offentlig gjort og præmierne 
uddelt til stor tilfredshed til alle sejlerne.
Sæsonen slutter af med normal træning til ef-
terårs ferien, hvorefter der vil blive tilbudt sej-
lads, teori, svømning og hyggelig samvær i 
weekenderne i efteråret/vinter.

Vinder af Optimist C feltet blev: 
Magnus Heegaard
Vinder af Optimist B feltet blev: 
Josephine Emma Heegaard
Vinder af venskabspokalen blev: 
Sille Sophie Find

Ungdomsafdelingen
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Nye medlemmer
Søren Mikkelsen
Hirtshalsvej 10
8250 Egå

Annie Lund Mikkelsen 
Hirtshalsvej 10
8250 Egå

Søren Lindhart Thomsen
Æbleparken 4
8382 Hinnerup

Henning Aabenhus
Fælledvej 10
8585Glesborg

Tømrer & Co.
Anpartsselskab

Stationsstien 10  ·  8541 Skødstrup
Thomas Iermiin  ·  Mobil: 27 21 19 00

Lokalt tømrerarbejde til private,  
virksomheder og boligforeninger

Sankt hans på omø
Vi sejlede fra Kerteminde og videre ned til Omø, 
det er en lille Ø i Storebælt, den ligger udfor 
Agersø på hjørnet af Sjælland ved Stigs næs. – 
Det var midsommer og havnefogeden havde 
Sankts hans bålet klar, det var ikke så stort, han 
havde samlet drivtømmer langs hele stranden 
og kørt det hjem med sin traktor. På Omø er der 
ingen træer, de er fældet for længe siden og 
brugt til brændsel. Nå - det blev aften og bålet 
blev tændt, havnefogeden havde sørget for nog-
le kasser øl, som han solgte. Vi sang lidt og 
stemningen var god. Så opdagede havnefoge-
den pludseligt, at bålet var ved at gå ud, der gik 
panik i ham og han smed et gammel traktor 
dæk på bålet, det brændte lystig, osede og 
spruttede efterhånden som ilden brændte sig 

igennem de forskellige lag i dækket. den sorte 
røgfane fra bålet nåede helt over til Stigs næs, 
der var vestenvind. Fra Stigs næs sendte de en 
Helikopter ud over Øen og nogle speedbåde an-
kom også. Havnefogeden var på spanden, festen 
var forbi.

Vi flygtede alle sammen, havnefogeden slukke-
de lidt slukøret bålet med skumslukker. Der stod 
nogle røgsværtede øl tilbage ved resterne af det 
gamle dæk, dem fik han ikke solgt den aften.

Ud fra devisen om, at det er bedre at gøre noget 
end ingenting, blev det en uforglemmelig aften 

Børge Kehlet

Historie
Kapsejladssæsonen er slut
Nu er det efterår, de fleste både er på land, og 
vinteren truer. Det har været en god og aktiv 
kapsejladssæson, og den sluttede på værdig vis 
med vores ’gule ærter-sejlads’ den 24. septem-
ber. Her blev der efter vanlig tradition efter sej-
ladsen og de gule ærter med øl og snaps uddelt 
klubmesterskabspokaler. Klassen for de store 
både blev vundet af Karsten Bank Petersen i ”Ti-
ne”, de mellemstore af Michael Lonsdale i 
”Windborn” og de mindre både/uden spiler af 
Tage Danielsen i ”Triton” – alle naturligvis med 
deres gode mandskaber.  
Kapsejladsudvalgets pokal ”Godt gået” blev i år 
uddelt til Michael Quist, for han store arbejde 
med at udbrede Aarhus Big Boat Race internati-
onalt og dermed sætte Egå Sejlklub på flere 
landkort, og hans i øvrigt store arbejde vedr. 
stævnet.
Egå Sejlklubs Hovedkapsejlads blev i år afviklet 
søndag 22. september, hvor 24 besætninger gen-
nemførte sejladsen i dejligt vejr, med mange go-
de og tætte dyster. Se resultaterne i de otte løb 
på hjemmesiden, hvor der var nogle, hvor kun få 
sekunder afgjorde placeringerne.
Pointsejladsernes afslutning blev afholdt i Egå 
Sejlklub den 1. oktober, og også her var køkken-
holdet parat med en gang mad, inden præmier-
ne blev uddelt. Se resultaterne for de syv løb på 
www.pointsejladser.dk 
Der er endnu ikke endelige planer for vinter- og 
forårsarrangementer, men vi ser lidt på mulig-
heder for gennemgang af regler og protestbe-
handling – og vil gerne krydre det med indlæg 
fra vores danmarksmester i Melges-24 Kim Chri-
stensen, der har sagt ja til at fortælle lidt om 
deltagelse i VM i San Francisco, hvor Kim og 
hans besætning fik en flot bronzemedalje – TIL 
LYKKE med det!  Mere om dette senere.
Som jeg nævnte på generalforsamlingen, vil jeg 
gerne opfordre til, at man melder sig under fa-
nerne som hjælper til næste års Aarhus Big Boat 
Race, der afvikles fra Egå den 7-8 juni. Jo flere vi 
er, jo sjovere og lettere. Vi har brug for stort og 
småt – få timers hjælp er også relevant. Skriv jer 

på sedlen i klubhuset eller kontakt Lene eller un-
dertegnede, så aftaler vi nærmere. Jo før jo bedre.
Så vil jeg på kapsejladsudvalget sige tak for i år – 
og ønske jer alle en god jul og et godt nytår.

Steen Jepsen
Kapsejladsudvalget

Melges 24 vM i San Francisco
Kim Christensen fra Egå Sejlklub tager bronze. 
Det hele blev afgjort i sidste sejlads.
Sidste dagen ved VM for Melges 24 startede 
med vindstille, men heldigvis kom der en svag 
brise (over 6 knob),  som betød at 9. sejlads kun-
ne afvikles på San Francisco Bay, netop der hvor 
der for nylig blev sejlet Americas Cup.
På sidste lænser i mål, lykkedes det den danske 
båd med Kim Christensen, Jamie Lea, Peter Ja-
kobsen & Jesper K. Jespersen at sejle en forry-
gende andenplads hjem, som samtidig sikrede 
holdet en VM bronze.

På Jespers Facebook side, kan man sagtens for-
nemme forløsningen: Yeeeessss - vi gjorde det, - 
nr 3 til VM for Melges 24! Super sidste sejlads, 
hvor vi tog de to nødvendige både på sidste 
lænser, og endte som 2 i mål. Det er SÅ fedt !!!

Kapsejladsudvalget
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