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at afsløre dem …

Jo mere du ved om  
Nordea, jo større er 
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at du skifter til os
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nordea.dk/velkommen

Risskov Afdeling
Vejlby Centervej
89 32 32 32
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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

D. 27. NOVEMBER 2013.

Deltagere: Steen, Flemming, Pernille, Peter, 
Mads, Kirsten, Claus, Jesper
Afbud: Ole Ø.
Referent: Flemming.

Sidste referat
Ingen bemærkninger

Møde m/EM
Flemming fremlægger oplæg. Steen ønsker til-
føjet, at vi bør spørge til uddybning, da der ikke 
altid er dybt nok. ABBR er i 2014 i Pinsen 7+8. ju-
ni 2014. Afklar holdning omkring eventuel båd-
udstilling i 2014. Bed om forklaring vedr. Spej-
derarrangement i 2014. Vi har muligvis ikke sør-
get for maling af toilet ombord på ”Mette”. 
Hvad er status omkring sportsredskaber på de 
grønne områder.

Båken/hjemmeside
Claus nedsætter et udvalg, hvori han selv del-
tager. Udvalget udarbejder et konkret forslag 
til ny hjemmeside. I udvalgets arbejde indgår 
tillige en plan for Båkens overgang fra papirba-
seret til digital version, som introduceres når vi 
er klar, senest næste sommer.

Sejlsportsligaen
Egå Sejlklub er en del af den nyetablerede Sejl-
sportliga i 2014. Kirsten indkalder til informati-
onsmøde om Sejlsportligaen. Mødet afholdes 
snarest muligt, dels for at orientere, dels for at 
løje interessen for at deltage i ligaen.

Øl-automat
Strømforbruget i den nuværende automat er 
af ekstern rådgiver anslået til kr. 5.000-8.000 
årlig, og de penge vil vi gerne forsøge at spare. 
Derfor er der forslag om udskiftning af ølauto-
mat. Vi nedlægger automaten i 2014 og erstat-
ter den med en løsning, hvor øl og sodavand 
tages i køleskabet, og at man selv lægger pen-
ge i en pengekasse.

Bordet rundt
Samarbejde med øl/vand-leverandør overvå-
ges, og det tages til efterretning, at der opleves 
visse udfordringer med den nye leverandør.

Mads gennemgår nye tanker om annoncering 
af Sejlerskolen, og får inspiration bordet rundt. 
Mads har frie hænder til at genopbygge Sejler-
skolen.

ES har i samarbejde med KDY budt på ORC 
Worlds i 2016. Praktisk skal arrangementet af-
vikles fra Tuborg Havn.

Endelig beslutning om værtsskab træffes på 
ISAFs årsmøde i efteråret 2014.

Foredrag om Østersøen rundt trak over 50 del-
tagere.

Viseaften er næste arrangement – se hjemme-
siden.

2 Laser Weekends er afholdt med stor succes. 
Næsten alle vore Laser-sejlere drager inden 
længe til Gran Canaria – stævne + træning.

Vintertræning for Optimist hver søndag, efter-
fulgt af familiesvømning på Sølystskolen.
Næste møde: 21/1-14

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

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

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

også blive slået op i klubhuset og komme
på hjemmesiden.

Mange sejlerhilsner
Lone Kirketerp

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

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

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

Erik Gersner, tlf. 40118144

BÅDBYGGERLÆRLING SØGES
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Der kommer jævnligt forespørgsler på leje af 
klubhuset, samtidig ønsker vi at skabe flere at-
traktive fordele ved medlemskab af ES og skabe 
mere liv i klubben og omkring klubhuset. 

Bestyrelsen har derfor vedtaget, at det nu skal 
være muligt for klubbens medlemmer at leje 
klubhuset. 

Vi venter os meget af initiativet og glæder os 
over at kunne imødekomme de anmodninger 
om leje af klubhuset til runde fødselsdage, kon-
firmationer og mindehøjtideligheder, som vi i 
mange år har modtaget, og som de fleste finder 
både oplagt og til god nytte.

I første omgang laves en ”prøveperiode” på 1 år, 
hvor udlejningen foretages i begrænset omfang. 
Bestyrelsen håber at alle vil tage godt imod det 
nye tilbud og ser frem til at indhente positive er-
faringer ved brugen af klubhuset.

Vi havde en ophedet debat om initiativet for år 
tilbage og håber på at modstanderne har sun-
det sig ovenpå den meget voldsomme kritik, be-
styrelsen dengang blev udsat for, og at man nu 
forhåbentlig kan se det fornuftige og glædelige i 
at dele huset med vores medlemmer i festlige 
anledninger.

Faste aktiviteter skal naturligvis respekteres og 
skulle der være et medlem der ønsker at benytte 
klubhuset mens det er lejet ud, beder vi om for-
ståelse for dette og henviser til brug af ”kahyt-
ten” på 1. sal. 

Vi håber at medlemmer, som flertallet sidst, vil 
støtte op omkring initiativet 

Se mere om lejebetingelser, anvendelse og boo-
king under ”klubhuset” på hjemmesiden.

Bestyrelsen

Nyt tilbud til klubbens medlemmer

Bestyrelsen blev for nogle år siden udsat for 
voldsom kritik for udtalelser om dette emne.  
Mon ikke det er derfor, at denne ES Nyhedsmail 
(10.jan) er ”gemt” til det nye år 2014;  bestyrelsen 
ønskede ikke en demokratisk diskussion af dette 
ømfindtlige emne ved generalforsamlingen for 
kun to måneder siden. 

Det indebærer så, at drøftelsen af ”udlejnings-
problemet” bliver udskudt til november 2014,  
hvis ikke vi efter klubbens vedtægter vil benytte 
os af muligheden for en ekstraordinær general-
forsamling for at afgøre spørgsmålet!

Mig forekommer det, at bestyrelsen snigløber 
klubbens medlemmer ved at træffe en afgørelse 
om prøveperiode for udlejning her i 2014. Jeg vil 

gerne være med  til at skabe mere liv i klubhu-
set, men ikke ved at klubbens bestyrelse tromler 
en sådan beslutning ned over os.

Vi er mange der værdsætter bestyrelsens, og her 
specielt kapsejladsudvalgets arbejde.  Vi har hid-
til haft en rimelig tilslutning af frivillige til vore 
arrangementer, men vi skal undgå splid og mis-
nøje i vores sejlklub.

Emnet  ”udlejning af klubhuset” skal kunne 
drøftes ordentligt, og ikke gennemtrumfes af en 
måske enig bestyrelse. 

Sejlerhilsen fra et fuldgyldigt seniormedlem i 
det herrens år 2014.

Per Priess

Udlejning af Egå Sejlklubs klubhus???
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Hvis du kunne tænke dig, at vide lidt mere om 
hende den lille rødhårede, der blev næstfor-
mand for ES på sidste generalforsamling, kan du 
jo læse videre...

Hun har lavet mange ting før hun fandt ud på 
vandet. Spejder, sprunget trampolin, trænet 
hunde, redet, fået 4 børn og haft et nedlagt 
landbrug, startet en svømmeklub, været for-
mand for en rideklub, været spejdermor, ride-
mor, bokse mor, roadracemor, nå ja og tjent pen-
ge til det hele.

Hun startede i optimistjollen da hun var 46år 
sammen med hendes yngste søn på 8år. Det vi-
ste sig hurtigt, at hun brændte mere for sejl-
sport end sønnen gjorde.  Hun har både sejlet 
optimisten ned, væltet med den mange gange 
og haft et blåt øje et par vintermåneder på 
grund af noget vindspring og en bom på Mari-
ager Fjord. 

Efter 10 måneder i sejlsporten og et dueligheds-
bevis, havde hun ofte masten opad på vandet, 
men hun havde fået en rorpind mere i hånden, 
hun var pludselig blevet formand for Bønnerup 
Strand Sejlklub. Samme forår oplevede hun sit 

første sejlerstævne som gast og arrangør, det 
var et lille Juniorbådsstævne. Så et lille ungdoms 
kredsstævne og så var sejlklubben klar til at prø-
ve noget nyt, om efteråret fik de med 3 ugers 
varsel et DM for Europa joller.

I løbet af vinteren blev hun formand for Nordøst 
Jysk Kreds og var en aktiv del af ”Windkids”, nu 
mere i RIB end i opti. ”Windkids” var en samling 
af sejlglade børn og unge og deres forældre, der 
på tværs af klubber samledes og sejlede, træne-
de, hyggede, overnattede i klubberne og støtte-
de hinanden. Windkids var mest aktiv om vinte-
ren, om sommeren mødtes man til stævnerne.
Siden er det blevet til nogle TORM stævner 
m.m., et ungdomsinstruktør kursus, en banele-
der 1, et surfinstruktør-kursus (eleverne når ofte 
noget længere end hun selv gør lige her, måske 
fordi hun sjældent selv når andet end at hjælpe 
de andre), deltagelse i Dansk Sejlunions strate-
giarbejde i 2011 og sådan lidt. De sidste par år 
har hun hjulpet til ved stævner i ES.

Optimistjollen voksede en overgang til en for-
slidt Europajolle, som dog nemt væltede på 
læns når vinden øgede. Hun er vild med at være 
gast på en 470´er, hun kæmper noget med at 

Ny næstformand i ES!

tumle en Spækhugger (også som gast), hun har i 
Uggelhuse været ”onsdagsgast” på en Dehler 34 
og da skipper selv var spilergast var hun rors-
mand på alle spilerben. Hun er turgast på en 
3/4tonner. Hun har haft en Juniorbåd og har nu 
en yngling og en Drabant 22 begge med antikt 
præg :-)
Hun er fortsat ikke nogen god rorsmand (på van-
det i hvert fald) det der med vinden driller sta-
dig, selv om der ikke har været blå øjne siden før-
ste vinter. Hun vil gerne lærer meget mere om at 
sejle, og skulle der vise sig en skipper i ES der tør, 
vil hun gerne arbejde hårdt på, at blive en god 
gast i f.eks. pointsejladserne. Dog har hun lovet 
at være om bord på Mette, når hun ”har Vagten”.

Hvis du har noget på hjertet, noget du gerne vil i 
ES eller noget ES kan gøre bedre, så mail eller 
ring til hende. Hvis det er noget positivt er hun 
ikke så svær at få med i vognen, hvis det er nega-
tivt, må vi jo alle i fællesskab vende det til noget 
positivt.

Lige i øjeblikket bruger hun lidt tid på Laser EM 
stævnet i juni og så er der den nye sportsbådsli-
ga, læs om begge dele i andre artikler!

Kirsten Rambøll
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Bestyrelsesmøde

ALLE I ES, FRA DEM DER NÆRMER SIG VALGRETS-
ALDER TIL DEM DER ENDNU IKKE HAR FÅET EF-
TERLØN, BEDES MELDE SIG TIL DETTE UDTAGEL-
SESSTÆVNE.
Vi, ganske få, der ikke skal sejle, skal jo så passe 
land og bane for sejlerne :-)

Denne weekend skal hele ES hjælpe hinanden 
med at finde vores ligabruttohold. 
Flest muligt skal sejle med i udtagelsesstævnet, 
fordi vi skal have en sjov weekend med hinan-
den, der ryster os sammen i hele klubben, fordi 
vi skal lave noget der ”støjer” nok til, at vi kom-
mer i den lokale presse og folk i oplandet kom-
mer på havnen og på sigt begynder at sejle, for 
at slutte op om det ligabruttohold der bliver vo-
res og give dem medvind og sparring. Det bliver 
kun vores ligahold, hvis vi alle har været med i 
vores projekt, og alle giver deres bidrag. Vi skal 
dele ud af visdom og lære af hinanden. Hvis vi 
bare sender dagens dygtige sejlere af sted, har vi 
intet gjort for også at kunne stille et ligahold 
om 5 år.

Udtagelses stævnet finder sted søndag 13.04. 
Der sejles x sejladser i de 2 skolebåde (da ES jo 
altså ikke har sportsbåde :-)). Der lægges en ba-
ne (kort op/ned) at sejle på og en RIB transpor-
terer besætninger til og fra bådene.  Alle delta-
gere skal sejle på forskellige hold og i flere sej-
ladser.  Alle sejlere har bibs (en elastisk vest der 
kan trækkes uden på sejltøj af yderst forskellig 
størrelse)  i 8 forskellige farver så opmænd, ba-
neleder med flere kan skrive positive observatio-
ner ned på liste over sejladser mærket med 
bibs- farvekoder. Hvert hold evaluerer også selv 
deres indsats efter hver sejlads i skema.
Alle der melder sig til udtagelsesstævnet træner 
lørdag den 12.04 med deres udtagelseshold i 
skolebådene. Holdene er sat af Egå ligaudvalg 

på forhånd, 3-4 på hvert hold. 
Vi vil have en foto RIB på vandet, der sender film 
/ billeder ind til klubhuset, så man kan følge lidt 
med herinde. Banen lægges så tæt på land som 
muligt. Vi håber på - og arbejder lidt på lokalra-
dioens dækning, det bliver foromtalt i lokalblade 
og oplandet opfordres til at kigge ned. I klubhu-
set har vi en til at sælge lidt kaffe, the, varm ka-
kao med flødeskum... til dem der venter på sej-
lads og hepper. Det skal være en klubfest for de 
fleste! 

Når alle har sejlet, samles panelet og sætter 
bruttoholdet. De udfyldte skemaer, både fra sejl-
holdene og fra officials, tages til hjælp i dette ar-
bejde. Bruttohold offentliggøres før folk går 
hjem. Som sejler på ES bruttoligahold kan man 
forvente at sejle mindst 2af de 4 ligastævner.
Ingen træer vokser ind i himlen, der findes en 
økonomi i dette. ES skal jo ikke sætte kapitalen 
over styr, derfor er vi nød til at opkræve 200 kr 
for sejlads lørdag og søndag i udtagelsesstæv-
net. Bliver man udtaget til bruttoligaholdet på 
ca. 10 deltagere, må man lægge 1500 kr for at 
være med (og aktivt medlemskab af ES). Man 
vælger selv om man vil betale eller finde spon-
sor. Det er faktisk slet ikke dyr ”taskesejlads”, og 
Dansk Sejlunion knokler da også med at finde 
sponsorer til både og logistik m.v.

ES Ligaudvalg arbejder på at finde en sponsor til 
at betale holdets ens bibs og holdhækflag med 
klublogo. 

Ligaudvalget blev nedsat på det infomøde der 
blev holdt i december, det rummer unge og 
modne, bestyrelse og menige og arbejder tæt 
sammen med kapsejladsudvalg, storjolleudvalg 
og sejlerskole.

På Ligaudvalgets vegne Kirsten Rambøll

den kommende kapsejladssæson
Her i vintertiden, er der nok ikke mange, der 
tænker på kapsejlads, – men i udvalget er vi alle-
rede begyndt at planlægge den kommende sæ-
son. Flere detaljer kommer i næste nr. – men her 
er datoerne for 2014:
Båkebane/Easy-sejlads:
- tune-up 29/4
- forårsserie 6/5 – 17/6
- efterårsserie  5/8 – 16/9
Single hand: 19/5, 2/6, 16/6, 11/8, 25/8, 8/9
Pointsejladser:
- forårsserie 29/4 – 24/6
- efterårsserie 5/8 – 30/9
Midsommersejlads: 20/6
Hovedkapsejlads: 21/9

Forårsarrangement 1. april  
Som optakt til sæsonen holder vi et arrange-
ment 1. april. Der vil vi gennemgå sejladsbe-
stemmelserne for Båkebanen og Easy-Sejlads. 
Kort om de mest almindelige kapsejladsregler, 
desuden taler vi lidt om det at lægge protest, og 
hvordan en sådan afvikles. Derefter vil Kim Chri-
stensen tale noget om forberedelse til kapsej-
lads, herunder vejr, strøm, tænke start og place-
ring på banen. Til sidst vil Kim fortælle lidt om 
hans deltagelse i DM og VM for Melges 24, hvor 
han fik guld hhv. bronze. Husk allerede nu at re-
servere denne aften i kalenderen.

Sejlsportsliga
Vedr. deltagelse i sejlsportsligaen for Egå Sejl-
klub – se andet indlæg – og husk, at det er både 
for unge og gamle – så hop bare med.

Hjælpere
Vi har stadig brug for hjælpere til både Aarhus 
Big Boat Race og til Laser EM – så skriv jer på li-
sterne i klubhuset eller kontakt os, så vi kan for-
dele små og store opgaver imellem os.

Steen Jepsen

Sejlsportsliga  -  Årets store nyhed.
Dansk Sejlunion har taget initiativ til en sports-

bådsliga. Tyskerne startede samme i 2013 og det 
ser ud til, at vi lægger os tæt op ad deres regler, 
selv om det hele knapt er på plads. Hvem ved, 
om vi får en Eurosportsbådsliga i kommende år.
Målet med ligaen er, at skabe en PR-venlig akti-
vitet for at få presse på, tiltrække sejlere i alde-
ren godt konfirmeret til knapt pensioneret til 
sporten, samt at give en platform for klubsam-
menhold.

Dansk Sejlunion køber 6 sportsbåde (det ser ud 
til at blive J70 ´ere) og en reserve båd. Ligaen sej-
les kun i disse både. Når bådene ikke skal bruges 
til Ligastævner, kan landets klubber låne en båd 
til PR, sejlsportsfremme af mange slags og liga-
træning.

Der er plads til 18 deltagende sejlklubber i ligaen. 
Egå Sejlklub er en af de 18! Hvert år rykker de ne-
derste 5 klubhold ud af ligaen for at give plads til 
de 5 bedste sejlklubhold uden for ligaen.
Der bliver i 2014 sejlet 4 ligastævner, alle er 3 da-
ges stævner:
30.05 - 01.06 KDY
20. - 22.06 Sønderborg
22. - 24.08 Hellerup
05. - 07.09 Aarhus (festugen)

Fredag formiddag kan holdet træne i sportsbå-
den. Fredag eftermiddag, lørdag og søndag afvik-
les ca. 30 sejladser af 10 til 15 minutters varighed. 
besætninger byttes på vandet. Der er 2 opmands 
hold på vandet, alt er afgjort på målstregen.
Hver ligaklub skal udtage et ligabruttohold. Til 
stævnerne meddeler man, formentlig fredag 
morgen, hvilke sejlere fra bruttoholdet der del-
tager denne gang, 3 til 4 personer i hver stævne 
besætning, der er ingen vægt grænser. 
Vi skal altså have udtaget et bruttohold til Sejl-
sportsliga Egå Sejlklub 2014.

Kapsejladsudvalget
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European Laser radial Youth Championship 
2014
Egå er også i 2014 vært for et meget stort jolle 
stævne. 
Vi skal nok forvente, at invasionen starter så 
småt omkring den 20 juni, med at unge Laser 
sejlere under 19år og deres forældre begynder at 
ankomme med jolle, telt og campingvogn. Der 
forventes ca. 250 sejlere fra omkring 25 europæi-
ske lande. Campingområderne vil fyldes lang-
somt op og liv på havnen tiltage hen mod den 
26 juni, hvor bureauet åbner for alvor, og målin-
gen af jollerne begynder. Der vil blive talt alle 
mulige sprog på vores havn og i vores klub, de er 
alle vores gæster og de skal gerne tage fra os 
med en følelse af, at de har oplevet det bedste 
stævne nogensinde og anbefale deres organisa-
tion at lave flere aftaler med ES!

Der bliver opsat et stort telt, som den 26 + 27 ju-
ni bliver brugt til måling af joller, master, sejl, ror 
og svær. Senere i stævnet bliver det til spise sted, 

samlingssted for sejlere, pårørende og os fra ES, 
og der vil være en storskærm med billeder fra 
vandet m.m.

Den 28 juni til den 3 juli går det hele løs for alvor. 
Der skal sejles i puljer på ca. 60 sejlere ad gan-
gen og piger og drenge hver for sig. Der bliver 
masser af sejladser, masser af mennesker, mas-
ser af joller og mange gummibåde. 

Den sidste aften sluttes der af med en middag 
og en fest i teltet. Det er godt nok sejlernes fest i 
teltet, men mon ikke alle vi andre så kunne feste 
lidt i klubhuset oven på et godt næsten overstå-
et og velafviklet stævne?

Der er selvfølgelig behov for mange hjælpere på 
vandet til startbåde, mærkebåde, målbåde, linie-
både, pressebåde, tilskuerbåd, stafbåd og sikker-
hedsbåd. Men der skal også søges sponsorer, la-
ves campingområder, jollepladser, vaskeplads, 
sættes telt op og tages ned, laves mad, serveres, 

tages i mod, vises på plads, hjælpes i måling, re-
gistreres, tælles point, tastes ind, ryddes op gø-
res rent. . .  Det gode er, at der altid er en fanta-
stisk stemning til disse store internationale 
stævner. Specielt når værtsklubben har gjort de-
res forarbejde og har styr på tingene. Så kære ES 
medlem, hjælp din sejlklub med at lave et ka-
nonstævne for disse unge sejlglade mennesker 
og få selv en super oplevelse.

Det er ikke kun de unge sejlere og deres familier 
der vinder på et arrangement som dette. ES 
skulle gerne ende med at kunne lægge en klat i 
klubkassen og på den måde få en skærv til 
klubaktivitet og minimering af kontingentet. Vi i 
sejlklubben kan næsten ikke undgå at lære hin-
anden bedre at kende, vi får klubliv og klubsam-
menhold og en masse gode fælles oplevelser 
som vi senere kan fordøje med hinanden. Et 
stævne af denne art vil også kunne mærkes om-

kring havnen og give opmærksomhed på sej-
lads. Det kan fint tænkes, at der kunne bliver en 
ny sejler eller to, eller nogen der kommer i tanke 
om at tage sporten op igen.

Det er Jonas Döpping, Flemming Rost og Kirsten 
Rambøll der har taget ansvaret for dette arran-
gement. Der er nedsat et udvalg på ca. en snes 
mennesker der alle er ”underdirektør” for et om-
råde, og disse skal bruge mange hjælpere!
Jeg glæder mig meget til vores store oplevelse 
og samarbejde!

”Fortæller” Kirsten Rambøll

European Youth Championship 2014 i EgÅ
Snyd ikke dig selv for at opleve den fantastiske 
stemning der er ved et internationalt sejlstævne!
Du har chancen fra ca. 26 juni til 3 juli i år.
Der skal bruges hjælp på vandet i RIB, Kølbåde 
og Mette.

Storjolleudvalget

 
 

 

 For further information Go to  http://www.euroradialyouth2014.dk/  

➤
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➤ Desuden på land til forplejning, camping, trans-
port, på jolleplads i bureau og til måling..
Der er helt uden tvivl en opgave der passe til 
netop dig! 
Send mail til kirramb@gmail.com eller ring til 
41570258 fortæl hvad du vil hjælpe med og hvor-
når, giv navn, mobiltelefon nr. og mail adr. eller 
skriv dig på listen i klubhuset. 

Du bestemmer, hvor længe du vil være en del af 
denne fantastiske oplevelse, ved at skrive på 
hvornår du gerne vil.

Ud over at gøre noget godt for en ung europæ-
isk samling Laser sejlere og for at stævnet me-
get gerne skulle give lidt i klubkassen (så kontin-
genterne kan holdes nede) samt at disse herlige 
stævner er en fantastisk mulighed for at opbyg-
ge klubsammenhold på tværs af alder og vanlig 
aktivitet, så er det bare dejligt at være en del af 
en succes! 
Så husk nu at maile, ringe eller skrive dig på :-)

Kirsten Rambøll

Egå Sejlkub – Centrum for danmarks lasersejlere
Hvad laver lasersejlere i den kolde danske vin-
ter? Her er en beretning om den seneste tids ak-
tiviteter i Egås laserafdeling, der kan give dig et 
bedre indblik i hvad der sker. 

I starten af december rejste 8 af Egås lasersejle-
re til Gran Canaria for at få noget god træning 
og deltage i stævnet ”Olympic Sailing Week”. Vi 
var afsted i 10 dage i alt, hvor vi blev trænet af 
Dansk Sejlunion træneren Piotr Wojevski og 
sparrede med nogle af de allerbedste i verden 
heriblandt irske Analise Murphy, danske Sarah 
Gunni og Anne Marie Rindom fra Egå. Til stæv-
net leverede Anne Marie et topresultat, hun 
endte 2er pga. en ærgerlig glemt udcheckning 
fra slæbestedet, der resulterede i, at guldmedal-
jen glippede.

Stævnet blev afsluttet i form af en stor fest for al-
le de deltagende sejlere. Vi havde et brag af en 
fest, som endte med badning i måneskinnet på 
stranden sammen med de norske og svenske sej-
lere. Dagen efter holdt vi alle en velfortjent fridag.

Udover det sejladsmæssige havde vi det også 
sjovt til lands. Boldspillet Padel (en blanding 
mellem tennis og squash) er et kæmpe hit 
blandt alle sejlerne, og blev nærmest spillet hver 
dag. Andre aktiviteter vi fik tiden til at gå med i 
det dejlige vejr inkluderede beach volley, bøl-
gesurfing, løbeture på stranden og ikke mindst 
styrketræning i sejlklubbens eksklusive fitnes-
scenter. 

Den sidste dag inden vi skulle hjem, havde jeg 
fødselsdag, og det blev brugt som en anledning 
til at samle alle. Jeg blev vækket af alle de dan-
ske sejlere med sang og gaver på sengen efter-
fulgt af en dejlig morgenmad lavet af pigerne. 
Det meste af dagen gik med sejlads i de største 
bølger vi havde haft i løbet af turen, og derefter 
pakning af jollerne. Om aftenen tog vi på itali-
ensk restaurant, og sluttede aftenen af med god 
is i lejligheden på Torres Quevedo.

Årets julefrokost for laserklassen blev selvfølge-
lig afholdt i Egå Sejlklub, og den fik ikke for lidt. 
Fordelingen af pladser ved det lange julebord, 
havde sjællænderne sørget for i form af en sjov 
leg om, hvem der havde alt fra de største fødder 
til den mindste hånd. Julemaden havde alle bi-
draget med, flæskestegen kom fra Fyn, leverpo-
stejen fra Sjælland og den brune sovs fra Jylland, 
og der blev spist - til vi sprækkede. Til slut havde 
Céline været flittig, og lagt et stort arbejde i at 
lave et super flot nomineringsshow, hvor alle 
mindeværdige oplevelser for året 2013 blev sam-
let og set tilbage på. Der var mange gode grin 
og hyggelige stunder at se tilbage på.

Snart starter forårssæsonen, og det bliver godt 
at komme tilbage til, samt sejle i vores vante 
rammer.

Carsten Faubel

JYLLANDS BEDSTE CENTER FOR 
SmåBåDE, mOTORBåDE 
OG SEJLBåDE!
Her finder du:

 maritimt tilbehør
 aut. Volvo Penta, Mercury og Mercruiser salg og service
 aut. forhandler af Bavaria, dufour og Greenline
 forhandler af Quicksilver og Bayliner
 kæmpe udstillingshal med nye og brugte både
 5 servicevogne, der kører overalt i danmark
 eget værksted/klargøringscenter, der klarer alle opgaver
 aktiv service uden for normal åbningstid

Stokagervej 23 • 8240 Risskov • Hovednummer 8710 7010  •  Servicetelefon 8710 7017 • www.floor.dk

PANTONE 286
CMYK: 100 · 82 · 0 · 0
RGB: 25 · 60 · 150

PANTONE 7460
CMYK: 100 · 10 · 0 · 0
RGB: 0 · 150 · 220

PANTONE 376
CMYK: 50 · 0 · 100 · 0
RGB: 150 · 195 · 30

PANTONE COOL GRAY 8
CMYK: 0 · 0 · 0 · 55
RGB: 150 · 150 · 150

Vi hjælper med at holde dig godt sejlende!

Floor Marine og Lund Marine 

har sammen skabt...
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Opslagstavlen

Kapsejladsudvalget

Sejladsbestemmelser, 

regler m.v. tirsdag d. 1. april kl. 19.00.

 

Båkebane/Easy-sejlads

tune-up d. 29/4,  1. sejlads d. 6/5

 
pointsejladser

1. sejlads d. 29/4

Single hand

1. sejlads d. 19/5
 

Midsommersejlads

d. 20/6

seniorgruppen
Hyggeaftener  onsdag d. 13. februar ved Peter P. og  

onsdag d. 13. marts om Samsø.  Begge aftener kl. 19.30.

Forårets
arrangementer

BåKen
deadline for Båken 

nr. 2 fredag d. 21. marts

egå Marina

pladshavermøde

Tirsdag d. 8. april kl. 19.30

ungdoMs- udvalget
introduktion for nye optimisterd. 8. og 10. april kl. 18.30-20.00

træning for øvedebeg. 1. april kl. 17.00-20,00

træning for super C og øvedebeg. 1. maj kl. 17.00-20.00

egå sejlKluB
Standerskifte lørdag den 26. april kl. 14.30.

turudvalget

Lars Aaby fortæller om  

”rosalina” og ”Kraka” 

d. 27. februar kl. 19.00

Fastelavnsfest lørdag 

d. 1. marts kl. 11.00

Elektronisk navigation 

ved Palby Marine, d. 12. marts kl. 19.00.

Atlanten ”one-way”, Lene fortæller

torsdag d. 20 marts kl. 19.00.
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TJ-MARINE   ·   Torben Jensen   ·   Arresøvej 7   ·   8240 Risskov
reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer

Autoriseret forhandler af

Så skal vi snart til at tænke på sommersejlerfe-
rie. Hvor skal den føre os hen?  Skal vi sejle sam-
men med andre?
Har du tænkt på at sejle i Flotille?  Enten som 
deltager eller som ”andemor”. Mange sejlere øn-
sker at sejle med andre, måske ikke tre uger i 
træk, men i en del af deres sommerferie. Dansk 
Sejlunion arrangerer igen i år, forskellige flotille 
sejladser:

Børneflotille
Især børnefamilier har behovet. Mens børn godt 
kan lide at sejle, så kommer de hurtigt til at kede 
sig, hvis der ikke er nogle legekammerater. Som 
en mor til to sagde til mig, ”børnene lærer hur-
tigt andre børn på havnen at kende, men de sej-
ler videre næste dag, og det er næsten aldrig i 
samme retning som os. Det betyder børnene 
skal dyrke ny venskaber hver dag”.

Det er der dog råd for, som sagt så gjort – og 
børneflotillen er skabt. Flotillen ledes af en ”an-
demor” som sørger for, at bådene holder sam-
men, laver tur planlægning, og får sat nogle ak-
tiviteter for børnene i gang (skattejagt, snobrød 
m.m.). De fleste af de godt 20 både, der var med 
i vores Børneflotille sidste år, sejlede med i en 
uge eller to og sejlede så selv i resten af ferien. 
Men både forældre og børn kunne ikke få arme-
ne ned af bare begejstring. Alle sagde, at det 
havde været en kæmpe succes.
Det vil vi gerne gøre igen i år. Så vi sørger for 

nogle ”andemor” både, som vil føre en Børneflo-
tille i en uge eller to – og vi søger deltagere, som 
gerne vil sejle med. En uge eller to i det sydfyn-
ske eller i smålandsfarvandet. En uge eller to i 
Limfjorden, måske en i Øresund, eller til den 
Svenske skærgård.

voksen Flotille
Det samme gjaldt de to voksen flotiller vi sendte 
af sted til henholdsvis Bornholm og Rügen. Bå-
dene der sejlede til Rügen, sejlede sammen alle 
tre uger, hvorimod dem til Bornholm delte sig, 
da de kom derover. Det er sejlerne selv, der be-
stemmer hvor meget de vil sejle i flok.
Vi mangler altid flere ”andemor” både. En uge 
eller to i de nævnte områder. Mange sejlere vil 
gerne denne form for fællesskab, så meld jer en-
deligt til. Lige nu har vi tilsagn om en ”andemor” 
der gerne sejler i Lillebælt ned langs Sønderjyl-
land til Flensborg (måske lidt videre), og en der 
sejler i det sydfynske.

Motorbådsflotille
Det er lykkes at finde en ”andemor” til motor-
bådsflotille sejlads.  Dog bliver det udenfor indu-
striferien, da denne sejler ønsker at tage med til 
Baltikum (se langtursflotille nedenstående). Så 
han vil gerne føre en flotille i enten juni eller 
august. Indtil videre er der ikke besluttet en de-
stination – så hvis du har motorbåd og kunne 
tænke dig dette – så kan du være med til at be-
stemme.

Har du lyst til at være ”andemor”, enten for en 
børneflotille, voksen flotille eller en motorbåds-
flotille, så skriv til carsten@sejlsport.dk, så får du 
flere oplysninger. 

Langturs Flotille
Carsten fører selv en flotille til de Baltiske lande 
næste sommer, det bliver noget med åben hav-
sejlads i et par dage, for derefter at følge kysten 
hjem fra Estland og videre langs Letland, Litau-
en, Polen og Tyskland. Her er mulighed for at få 

lidt langturs erfaring samt en hel del ”wow ef-
fect” på dit sejler CV-   – så hvis du vil med, skri-
ver du bare til Carsten.

Carsten Breuning

Tursejler konsulent/Cruising Consultant 
Dansk Sejlunion/Danish Sailing Association 
E-mail: carsten@sejlsport.dk 
Mobil: +45 20216019 
Web: www.sejlsport.dk

Dansk Sejlunion skriver

Sejl og rigning
Foråret er snart over os, så vi skal til at tænke på 
at gøre vores både i stand. 
Har du kigget dine sejl efter?  Jeg mener virkeligt 
kigget dem efter. Ud på et stort gulv og ned på 
knæ. Alle syninger skal gennemgås. Er de beskid-
te? Almindelig snavs kan tages med en blød bør-
ste og lidt håndsæbe (skal dog skylles bagefter 
med lunkent vand). 
Hvis ikke du selv har mulighed for at tjekke dine 
sejl, så tag dem til en sejlmager. Det koster lidt, 
men så bliver de eftergået af en professionel, 
samt syet hvis der er skader. Det kan godt betale 
sig. Når du så sætter din mast på igen kan du 
passende tjekke at den er rigget ordentligt. 
Hvis du tog dine fald og skøder af i efteråret, så 
kan du med fordel tage dem til et møntvaskeri 
med en (meget) stor vaskemaskine. Kom al tov-
værket i gamle hovedpudebetræk og vask det 
ved 40 grader med lidt vaskepulver.  Tovværket 
blive da smidigt igen (faktisk lige som nyt) og 
det er derved en fornøjelse at arbejde med. 
Følg denne link: http://www.sejlsport.dk/ba-
adejer/praktisk-viden/rig

Motorrummet
Så er der din motor. Jeg skifter min impeller hvert 
år. Det er ikke nødvendigt siger du. Nej, det er det 
vel ikke. Tager du impelleren ud om efteråret og 
lægger den i en plasticpose, et mørk og køligt 
sted, kan den genbruges. Men hvis du nogensin-
de har skullet skifte din impeller ude på søen i 

hårdt vejr (spørg ikke hvordan jeg ved dette), så 
er kr. 125 for en ny impeller hver år en meget lille 
udgift.

Vil du vide mere om motorvedligehold? Kig på 
vores hjemmeside og læs vores minimotorkur-
sus. Her kan du lære alt hvad du har behov for 
mht. motorvedligeholdelse. 

Når du nu er i gang, kan du tømme vandudskille-
ren (evt. udskifte den). Kig godt efter på vandet 
der kommer ud. Er det klart? Grumset? Måske 
skal du tænke på at rengøre din tank.
Følg denne link: http://www.sejlsport.dk/ba-
adejer/praktisk-viden/motor

Men det er jo alt sammen noget vi skal gøre når 
det bliver lidt varmere. Hvis du savner sejladsen 
og  syntes at vinterens aftener er lidt lange, så 
kan du med fordel kigge lidt på vores videogui-
des om sejladsteknikker. Her er alt fra havnema-
nøvre til sejltrim, gennaker sejlads, knob og me-
get mere. Professionelle videoer med dansk tale.  
Følg linket her.  Selv gamle søulke siger de lærer 
noget når de ser dem.
http://www.sejlsport.dk/mere/sejladsteknikker
Til sidst – hvis intet af ovenstående frister, jamen 
så kan du passende tænke over hvor turen går 
hen, når sommeren kommer. Det har vi også 
nogle forslag til. Læs vores turbeskrivelse her:
http://www.sejlsport.dk/tursejlads/oplevelser/
turbeskrivelser

Klar til sæsonen!
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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

juleafslutning 16.december 2013
Juleafslutningen blev afholdt søndag den 15.de-
cember 2013 med skønt vejr og op til 8 grader 
med let vind, dog var der ikke meget julevejr 
over det. Men optimistsejlerne og forældrene 
gjorde deres med at komme i julestemning. Da-
gen startede med pyntning af optimistjollerne, 
og det blev gjort med stor kreativitet. Herefter 
blev der sejlet 2 sejladser i havnebassinet, hvor 
det ikke drejede sig om at komme først men at 
forsøge at sejle de 2 sejladser på samme tid 
(uden ur). Herefter blev der dækket op i jollehu-
set (naturligvis med juletræ) til æbleskiver, pe-
bernødder m.v..

Der blev ved denne lejlighed uddelt præmier for 
bedst udsmykkede båd og sejlads på tid m.v.. 
Sidst på eftermiddagen fik vi besøg af Martin 
Kirketerp, som fortalte spændende om sin OL 
guldmedalje og Volvo Ocean Race deltagelse. 

Meget spændende for både børn og voksne at 
høre en gammel Egå Sejler opnå så meget med 
sin sejlads.

Jesper.

Anerkendelse fra dansk Sejlunion
Som anerkendelse for at få børn og unge på 
vandet, har Egå Sejlklubs Ungdomsafdeling 
modtaget 6 nye super seje sejlerveste fra Dansk 
Sejlunion. Planlægningen af den nye sæson er 
skudt godt i gang, og vi glæder os allerede til at 
byde nye og gamle sejlere velkommen til den 
kommende sæson.

Jesper.

Introduktionsaftener for nye sejlere og forældre 
afholdes den 8. og 10. april kl. 18.30-20.00.
Træning for øvede starter d. 1. april kl. 17 - 20.
Super C og øvede første gang d. 1. maj kl. 17 - 20

Ungdomsafdelingen
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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

Vi  fik en meget hyggelig viseaften med Bente 
Buch torsdag den 16.januar.

Torsdag den 13.februar kl.19.30 vil Peter P. og Per 
P. via den store skærm i klublokalet demonstrere 
nogle muligheder for brug af internet m.h.t. sej-
lads. Der er links, som nok vil interessere de 
60-80årige med de mange gode minder fra et 
langt sejlerliv.

Torsdag den 13.marts kl.19.30 er aftenens emne  
”SAMSØ”.
Det var dejligt at se vore damer møde op til en 
sangaften;  de vil også være velkomne den 13.fe-
bruar og den 13.marts.

Sejlerhilsen  Per Priess

En god gammel tradition
Ca. 25 var mødt frem for at ønske GODT NYTÅR, 
tirsdag den 31.dec ved 12-tiden. - 
Måske der er flere, som ikke er opmærksom på 
denne tradition, som har været holdt ved lige 
næsten helt fra Egå Sejlklubs start i 1978

Vi kom sejlende til Svendborg Industri Havn. 
Der lægger de flydebror ud om sommeren .
Der er som regel bedst plads – og så er vi lige 
midt i byen.

Vi havde rundet flydedokken og var kommet lidt 
længere ind i havnen.
Vi kunne se, at folk stimlede sammen på molen, 
vi sejlede nærmere og så hvad der var galt.
En gris svømmede rundt ude i havnen. Den var 
smuttet fra vognmanden, som skulle læsse den 
af ved slagteriet, den var sprunget ned på en 
motorbåd og ud i vandet. Jeg skyndte mig at 
fortøje vores båd, tog et stykke tov og sprang 
over på fordækket af en motorbåd der lige var 
kommet ind. Vi sejlede hen til grisen, den baske-
de vildt i vandet, fuldstændig panikslagen. Jeg 
bandt et glide knob på tovet og listede det for-
sigtig ned omkring halsen på den vilde gris. Vi 

sejlede hen til et slæbested og så smed jeg to-
vet i land. Vognmanden og grisehandleren hale-
de grisen op på kajen, grisen gik til angreb på 
dem, men de klarede den, de kendte deres arbej-
de. 

Vi glædede os, nu skulle vi alle ha en kasse øl på 
kajen, ovenpå den tur.
Men det ville Grisehandleren ikke høre tale om, 
han var en nærig jyde tamp, han sagde, at han 
var forsikret og at han var ligeglad med den gris. 
Vi sagde det var helt i orden, så beholder vi gri-
sen. Nå - efter lidt parlamentering frem og tilba-
ge fik vi endelig en kasse øl på kajen, som vi drak 
med glæde, den var ærlig fortjent. Grisehandle-
ren fik ingen øl, det havde han ikke fortjent, han 
var en nærig pløk.

Børge Kehlet 

Seniorgruppen

På grise jagt i Svendborg havn
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på sejltur med ”roselina”
Torsdag den 27. februar, kl. 19.00
Ude for enden af bro 7 ligger der en dejlig sejl-
båd på ca. 60’, bygget i mahogni og teak og 
utrolig velholdt. En gang imellem er den væk i 
perioder, men den har haft sit faste tilholdssted 
i Egå Marina i mange år.
Primus motor i projektet ”Roselina” er bådebyg-
ger Lars Åby, som det er lykkedes at få til at kom-
me og fortælle historien om ”Roselina” samt 
den forudgående historie om sejlbåden ”Kraka”, 
der var starten på det hele for godt 40 år siden.
Sæt kryds i kalenderen
Og kom ned i klubhuset og hør en spændende 
beretning med mange billeder.

Fastelavnsfest med tøndeslagning
Lørdag den 1. marts, kl. 11.00 i klubhuset
Igen i år bliver der en festlig tøndeslagning med 
fastelavnsboller, pølser og godter. Tur & Motor 
med sædvanlige støtter står for arrangementet. 
For medlemmernes børn og børnebørn. Vi glæ-
der os til at se børnene festligt udklædte og 
med masser af energi ved klubhuset. 

Elektronisk navigation
Nu er det jo ikke fordi der er noget galt med pej-
lekompasset og de gamle dyder, men vi må  nok 
erkende, at GPS og moderne søkortplottere er 
kommet for at blive.

Det er lykkedes at få Lars Svendsen fra Palby Ma-
rine til at komme på besøg og fortælle dels 
grundlæggende om elektronisk navigation, dels 
om de seneste nyheder indenfor søkortplottere 
og AIS. Lars tager udgangspunkt i fabrikaterne 
B&G og Simrad. Dette er ikke et salgsshow, men 
grundig information om de mange muligheder, 
der i dag kan gøre navigationen lettere. 
Kom ud i klubhuset onsdag den 12. marts kl. 
19.00 og få i tilgift en rabatkupon, der giver 10% 
rabat på elektronik ved netbaad.com i den efter-
følgende uge.

Turudvalget

Atlanten one-way
Torsdag den 20. marts, kl.19.00 i klubhuset.
Ned til Kanarieøerne, der hvor smørret smelter 
og så til højre. Det har været god latin i mange 
år, og når man nu ikke selv har en båd, hvad gør 
man så. Lene fra Egå Sejlklub fandt en ledig 
plads på en Hanse 531 der skulle turen alligevel, 
og tog med fra Tenerife, videre til Kap Verde over 
Atlanten til Barbados.

Kom og hør Lenes beretning om en utrolig 
spændende sejlads, ledsaget af mange billeder 
fra de steder mange af os gerne vil hen.

Peter P.
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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

Husketavle
Februar
07. Båken nr. 1 udkommer Redak.
08. Lørdagsfrokost Husudv.
13. Hyggemøde, P.P. fortæller Seniorgruppen
15. Lørdagsfrokost Husudvalget
15.  Frist for oplysninger Egå Marina
22. Lørdagsfrokost Husudvalget
27. ES. Lars Aa. om ”Roselina” m.v. Turudvalget

Marts
01. Fastelavnsfest kl. 11.00 Turudvalget
08. Lørdagsfrokost Husudvalget
12. ES-aften: Palby om elektr.nav Turudvalget
13. Hyggaften om Samsø Seniorgruppen
14. Reminder om Båken nr. 2 uds Redaktionen
15. Lørdagsfrokost Husudvalget

20. ES-aften ”Atlanten One-Way”  Turudvalget
21. Deadline for Båken nr. 2 Redaktionen
22. Lørdagsfrokost Husudvalget
29. Lørdagsfrokost Husudvalget

April
01. ES-aften, sejladsbest., m.v.  kapsejladsudv.
01. Træning, øvede kl. 17.00 Ungdomsudvalget
05. Lørdagsfrokost Husudvalget
08. Nye optimister, introduktion Ungdomsudv.
10. Nye optimister, introduktion  Ungdomsudv.
11. Båken nr. 2-2014 udkommer Redaktionen
12.  Lørdagsfrokost Husudvalget
13. Udtagelse til Ligabruttohold Kapsejladsudv.
26. Standerskift kl. 14.30 Bestyrelsen

Peter Lisborg
Mobil 27 84 40 46
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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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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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EgÅ MArinA- nye tiltag 2014-
–vigtig inForMAtion
Fremover skal du ikke længere returnere tilmel-
dingsbrevet, som du modtager sammen med 
den årlige opkrævning for havneafgift. Du skal 
blot se efter, om der er ændringer i det frem-
sendte  (udfyldte) tilmeldingsbrev,  såsom nyt 
telefonnummer, ny adresse, ændrede bådoplys-
ninger o.s.v.  Er der ændringer, skal du meddele 
os ændringerne på mail hurtigst muligt og se-
nest 15. februar.

Du vil på dit tilmeldingsbrev modtage en inter-
net-kode til havnens gratis trådløse net. Husk at 
det er en personlig kode.
Hvis din båd ikke allerede står i et af havnens 
stativer, og du ønsker leje af et stativ i den kom-
mende vinter 2014 / 2015 og fremover, så reserver 
leje af stativ pr. mail senest den 1. marts 2014.

Du kan fra den 1. maj 2014 tilmelde dig nyheds-
brev på EGÅ MARINA’s hjemmeside. Du vil da     
få tilsendt nyhedsbreve på e-mail ca. 4 – 6 gan-
ge om året.
 
Vi udsender opkrævninger vedrørende den årli-
ge havneafgift for den kommende sæson om-
kring udgangen af januar. Opkrævningen ud-
sendes på e-mail, i det omfang vi har e-mail 
adressen. Fra og med 2015 pålægges gebyr for 
de pladshavere, hvor opkrævningen pga. mang-
lende e-mail adresse sker pr. brev.

På havnekontoret er det nu muligt at købe måt-
te samt stige / trappe, som havnens personale 
vil monterer på broen – se fotos nedenfor.
Alle gamle måtter samt stiger / trapper vil blive 
fjernet, da vi ønsker at det skal se pænt og ens 
ud på broerne.

Måtter, stiger og trapper koster følgende:
Måtte   kr.    300,00
Stige / trappe med 2 trin kr. 1.800,00
Stige / trappe med 3 trin kr. 2.100,00
Nedgangs stige  kr. 1.800,00

Grundet det store el-forbrug har bestyrelsen be-
sluttet, at betalings-modulerne i el-standerne 
skal tilsluttes, der hvor det er muligt. Det bety-
der at de pladshavere, som ligger ud for en stan-
der med betalingsmodul, fremover selv skal be-
tale for el via standeren. Dette berører følgende 
pladshavere: 
Bro 1 Alle pladshavere
Bro 2  Pladshaverne beliggende på  

numrene 74 - 92 og 77 - 95
Bro 3  Pladshaverne beliggende på 

numrene 56 - 92 og 59 - 95

Alle pladshavere har lov til at bruge ca. 100 kWh 
til opladning af batterier om året, og dette er 
medregnet i den årlige havneafgift.

For at retfærdiggøre, at nogle pladshavere nu 
selv skal betale for brug af strøm, mens andre 

fortsat ikke skal, kan de berørte pladshavere få 
refunderet kr. 200,00 af havneafgiften. Kontakt 
havnekontoret for udbetaling af kr. 200,00, eller 
for indsættelse af kr. 200,00 på dit røde med-
lemskort, som du fremover skal bruge ved køb af 
strøm i el-standeren.
Fremover vil det være mulig at fastlåse sin stige 
til de nye og dertil indrettede stativer, som vil stå 
færdige ca. den 1. april 2014. Yderligere informa-
tion om placering af stige-stativerne vil blive til-
gængelig på havnens hjemmeside, når stativer-
ne er sat op.

Forår og efterår op-
dateres ”Praktiske 
Informationer” på vor hjemmeside. Her kan man 
finde krantider, hvornår P-pladserne skal ryddes 
for overvintrende både, el og vand, master 
m.v.  Opdatering for foråret 2014 sker medio fe-
bruar.
Nogle computere skal hjælpes lidt på vej, så prøv 
med Ctrl + F5 for opdatering af hjemmesiden.

Hilsen  Havnemesteren.
Lars Kock Andersen

Der indbydes til vedtægtsbestemt pladshavermøde

EM - Pladshavermøde
Tirsdag den 8. april 2014 kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler

Dagsorder:
1: Valg af ordstyrer.
2: Bestyrelsens beretning for 2013 og orientering om sæsonen 2014.
3: Fremlæggelse af regnskabet for 2013.
4: a: Valg af formand for 2 år – Bjarne Robl modtager genvalg.
 b: Valg af pladshaverrepræsentant for 4 år – Lars Østergaard modtager genvalg.
 c: Præsentation af bestyrelsesrepræsentant for HEI Rosport.
 d: Afsked med Keld Danielsen, bestyrelsesrepræsentant for Aarhus Kommune.
 e: Præsentation af ny bestyrelsesrepræsentant for Aarhus Kommune.  
5: Pause – hvor der serveres en øl eller vand.
6: Overrækkelse af Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal.
7: Høringsproces om miljøaffald – lovbefalet.
8: Eventuelt – herunder åben debat om havnerelevante emner.

Bestyrelsen / Egå Marina erhvervsdrivende fond

egå marina
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Nye medlemmer
Bora Basbayraktar
Vestbovej 17
8620 Kjellerup

Jette Juhl Christensen
Højager 81
8530 Hjortshøj

Eva Nielsen
Ormslevvej 354
8260 Viby J

Elsebeth Robl
Skolevej 100
8250 Egå

Lars Bonde Ubbesen
Strandtoften 36
8250 Egå

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

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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Afsender: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, DK-8250 Egå


