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Kontakt til Båken
Indlæg modtages gerne pr. e-mail (som ved-
hæftet fil) til niels@famgreve.com. Papir-
skrevne indlæg (maskinskrevne eller med 
tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved 
klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, 
Egå Havvej 27, 8250 Egå.

Egå Sejlklubs sekretariat, Egå Havvej 27, 8250  Egå, 
tlf. 86 22 55 17, er åbent hver tirsdag fra kl. 16.30 til 
kl. 18.30 i kapsejladssæsonen, 1/5 - 19/6 2012 samt 
7/8 - 25/9 2012 inkl. Udenfor kapsejladssæsonen 
kan jeg træffes på tlf. 86 74 22 34 eller på mail: 
ole.n@stofanet.dk .

 Ole Nielsen

Sejlerskole og duelighedsbevis.
Ole Lundskov, tlf. 20 46 24 90.
Se i øvrigt hjemmesiden. 
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Du kan altid komme i kontakt med personerne 
fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefon-
numre og mail adresser finder du her:

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

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

ungdoMSudvALg-optiMiStEr
Joachim Berg
Nedergårdsvej 89
8200 Aarhus N
Tlf. 24 44 88 66
joachim.berg@privat.dk
HuSudvALg
Ole Østergaard
Solbærhaven 15
8520  Lystrup
Tlf. 86 23 09 81 / 20 85 95 04
olp@mail.dk
tur- og MotorudvALg
Peter Petersen
Brobjerg Parkvej 99, 1.mf.
8250 Egå
Tlf. 86 16 28 18 / 20 19 96 25
Peter.eywa@gmail.com  

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

Formandens tale ved Standerskift
Velkommen til standerskift 2012 og velkommen 
på vores nye, fantastiske terrasse, som jeg håber 
vil danne ramme for mange gode stunder med 
grill og hygge.
Der har vinteren og foråret igennem foregået en 
hel masse aktiviteter, som man måske ikke 
umiddelbart lægger mærke til eller tænker over, 
så derfor vil jeg gerne fremhæve nogle af dem 
her:
• Sejlerskolen har kørt på fuld tryk og skole-

bådene er gjort klar og rigget til.
• Der har været afholdt adskillige møder for 

at planlægge Big Boat, som afvikles i Kr. 
Himmelfartsferien.

• Kapsejladsudvalget har arbejdet intenst 
med justering og planlægning af båkeba-
ner og easy-sejlads, samt udlægning af ba-
ner og klargøring af dommerbåd.

• Der har været afholdt forskellige former for 
foredrag og undervisning.

• Der er blevet skiftet døre og vinduer efter 
indbrud, øl-køleskab er udskiftet til et mere 
energivenligt et, og der er arbejdet med div. 
el-besparende foranstaltninger.

• I ungdomsafdelingen er der lagt et stort 
arbejde med renovering af jollehuset, med 
isolering af sejlloft og etablering af mel-
lemgang mellem de to lofter. 

• Og, som I kan, se har der været knoklet 
med terrasse, ny opslagstavle, maling og 
andre forbedringer på klubhuset.

Jeg vil gerne, på klubbens vegne, give en stor tak 
til alle, der har bidraget ved de forskellige arran-
gementer og opgaver.
Jeg vil også samtidig sige, at det har været lidt 
skuffende, hvad angår hjælp til terrassen. Det 
har været en lille gruppe, af de samme personer, 
der har arbejdet med terrassen. Nuvel, det har 
da været meget sjovt, og vi har hygget os, men 
jeg synes godt, at der kunne havet været lidt fle-
re, der havde afsat et par timer en lørdag eller 
søndag formiddag til at hjælpe. Der blev indtil 
flere gange udsendt mail om, at der manglede 

Formand
StanderSkIFt
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hjælp og i sidste weekend, hvor der var indkaldt 
til lørdag og søndag, mødte der ikke en eneste 
op om søndagen. Men uanset - en stor tak til jer, 
der hjalp, og som man kan se, er der stadig no-
get der mangler, for at vi er helt færdige: maling, 
handicapslidske og lidt andre småting. Der er ik-
ke planlagt flere arbejdsdage, men der er op-
hængt en liste over resterende opgaver, så man 
kan altså stadig nå at bidrage.
Mht. sommerens kommende aktiviteter, så vil 
jeg lige nævne nogle af dem:
Som tidligere nævnt, så afholdes der Big Boat 
stævne den 18-19 maj.
Traditionen tro er der pinsetur den 26-28 maj.
Der afholdes H-båds DM den 5-8 juni.
Der afholdes Eurosaf for storjoller den 4-11 aug.
Der afholdes Laser Europa cup og DM den 28-29 
sep.
Og sidst men ikke mindst, så har vi sagt ja til at 
stå for de praktiske opgaver i forbindelse med 
Flydende bådmesse, som holdes den 17-19 aug.
Jeg ved, at de af jer, der hjalp til bådmessen sid-
ste år, I hyggede jer, og jeg håber på, at vi kan 
samle lige så mange hjælpere i år og gerne få 
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styr på planlægningen inden vi sejler på som-
merferie. Derfor er der fremstillet nogle tilmel-
dingsblanketter, hvor man kan påføre hvornår 
og med hvad, man gerne vil hjælpe. Blanketter-
ne ligger i klubhuset, og når man har udfyldt en, 
kan man lægge den i postkassen eller aflevere 
den til én fra bestyrelsen. 
Så har jeg nogle praktiske informationer, 2 min-
dre gode og 2 gode:
Lad mig starte med de mindre gode:
Festen i aften er aflyst pga. manglende tilslut-
ning. Helt generelt, så må jeg sige, at vi savner 
nogle der vil hjælpe i hus- eller turudvalget, med 
at tage sig af nogle arrangementer eller på an-
den måde hjælpe med praktiske gøremål. Hvis 
det fortsætter som nu, med at der kun er én per-
son til at løse opgaverne, så er jeg alvorligt ban-
ge for at vi risikerer, at vi ikke har et hus- eller 
turudvalg til næste år.

Så vil jeg for en god ordens skyld orientere jer 
om, at Jonas Döpping har valgt at melde sig ud 
af Egå Sejlklub, hvilket betyder at vi pt. ikke har 
en formand for jolleudvalget, ligesom vi reelt ik-
ke er repræsenteret i Sailing Aarhus. Vi forsøger 
selvfølgelig i bestyrelsen at løse denne lille ud-
fordring.
-     Så har jeg en god nyhed, nemlig at vi sælger 
”Egå-T-shirts” for kun 25,-, så længe der er         
-     lager.
Og den anden gode nyhed, er at klubben selvføl-
gelig er vært for en forfriskning og lidt chokola-
de, når vi har udbragt et leve for Egå Sejlklub, så 
med ønske om en god sejlsæson. 
Lad os råbe et hurra for Egå Sejlklub, bestående 
af 3 lange + 3 korte.

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

webshop .  www.afi.dk

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

Nu er 
Riggerne

tilbage på
havnen!
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Når vi vurderer, om vi skal være medlem i en klub 
eller en forening, vurderer vi samtidig, hvilke for-
dele og ulemper et medlemskab giver. Ulempen 
kan som regel koges ned til det kontingent, der 
skal betales. Overordnet er medlemskaber i en 
klub baseret på fælles interesser, - f.eks. frimær-
ker fra Finland i perioden 1938-1962 eller som i vo-
res tilfælde glæden ved at sejle. Og under denne 
glæde kommer de helt individuelle ønsker, som vi 
søger opfyldt. Vi har nok en tendens til at glem-
me det overordnede og fokusere på de helt indi-
viduelle fordele. Det vil så være muligt at have en 
klub for hvert af de specifikke ønsker f.eks. en 
klub til lørdagsfrokoster eller en klub for 7-9 årige 
optimistsejlere. Disse små klubber ville så bare 
have nye udfordringer i form af klubhus til lør-
dagsfrokoster eller faciliteter til opbevaring af op-
timistjoller, stævnedeltagelse og klubhus. Derfor 
har vi valgt at have en klub, der kan rumme man-
ge muligheder og fordele for medlemmer, der har 
en glæde ved sejlads. Når vi spørger bådejere på 
havnen, om de er medlemmer af Egå Sejlklub, og 
svaret er nej, er begrundelsen ”jeg sejler ikke kap-
sejlads” (det gør 68 medl.), eller ”jeg deltager ikke 
i Pinseturen” (det gør 52 medl.), eller ”jeg er for 
gammel til optimistjoller” (det gør 39 medl.), eller 
”jeg bruger ikke klubhuset” (det gør 326 medl.). 
Derudover er der også medlemmer, der bruger 
vores værktøjscontainer, deltager i løvfaldstur, 
spiller badminton eller svømmer gratis på Sølyst-
skolen, deltager i Pigekapsejlads, deltager i stan-
derskiftefester, fastelavn, kommer til mange go-
de foredrag, tager duelighedsprøve på sejlersko-
len, læser hjemmesiden og modtager Båken (465 
medl.).Der er rigtig mange tilbud, hvilket kan lade 
sig gøre, fordi vi deler glæden ved at sejle og være 
sammen med andre med samme interesse. Som 
nævnt er ulempen, at vi skal betale kontingent, 
og skal kontingentet så fordeles med 14% til lør-
dagsfrokoster, 4% til værktøjscontaineren, 42% til 
kapsejlads og 13% til Pinsetur osv. for at vurdere 
om det kan betale sig? En enig bestyrelse har et 
stort ønske om at få flere medlemmer – ikke nød-
vendigvis for at få flere penge i kassen, men i hø-

jere grad for at flere kan opleve et ejerskab og 
tættere tilhørsforhold til Egå Sejlklub. Vi har over-
vejet om der skal indføres et medlemskab pr. båd, 
selvom der allerede eksisterer et familiemedlem-
skab (ca. 40 medl. har det). Derfor vil vi meget 
gerne høre jeres mening og evt. have forslag til, 
hvordan det kan gøres. Sidste års forsøg med 
medlemskab for 100 kr., gav kun 3 nye medlem-
mer. Vi vil også meget gerne have forslag til, 
hvordan vi får nogle af de ca. 450 ikke-medlem-
pladshavere til at melde sig ind i Egå Sejlklub.  Vi 
tror, at det første skridt til at få nye medlemmer 
starter hos nuværende medlemmer. Vi er i besty-
relsen enige om, at der nødvendigvis skal være en 
forskel i, om man har valgt at være medlem eller 
ej. Eller sagt med andre ord, hvis man ikke er 
medlem, kan man ikke forvente, at man kan del-
tage i klubbens arrangementer på lige fod som 
medlemmer. Vi er også i bestyrelsen enige om, at 
vi meget gerne ”åbner klubben” for gæster og 
nye sejlere, men - hvis man vil deltage, mere eller 
mindre fast, i de arrangementer som klubben af-
holder, så skal man som udgangspunkt være 
medlem af klubben. Det være sig kapsejlads, 
foredrag, undervisning, lørdagsfrokoster, ture, 
brug af værksted mm. 

Næstformand 
Peter Juul

egå Sejlklub er god 
- kan den blive bedre?

Hvordan bliver vejret?
Det er det evigt tilbagevendende spørgs-
mål, når man færdes på vandet. DMI har 
ikke altid godt vejr, men altid en god mel-
ding om vejret, enten i radioen, på telefon 
1853 eller på www.dmi.dk 
Farvandsdirektoratet var tidligere leveran-
dør af gode vejrprognoser. Og det er de 
stadig, selv om Farvandsdirektoratet er 
nedlagt. Vejrudsigterne finder du nu på 
http://ifm.frv.dk

Peter P.

FAKtA
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Bestyrelsesmøde
referat af bestyrelsesmøde afholdt den 30. april 
2012.
Deltagere: Claus, Peter J., Flemming, Steen, Ole 
Ø., Ole L., Peter P. og Joachim.
Afbud: Jonas (udmeldt af ES).
Referent: Peter Petersen.

opfølgning fra sidste møde
Nøglesystem er lidt forsinket, men leveres i lø-
bet af 1-2 uger
Nyt køleskab er anskaffet og installeret
Tænd/sluk udstyr via fastnet til at tænde for var-
men er anskaffet og installeret. Skulle give god 
besparelse til efteråret/vinter.
Terrasse er næsten færdig, resterende arbejder 
klares snart.
Indbrudssagen er afsluttet.
Renovering af møbler i klubhuset; - afventer til-
bud.
Skærm/projektor, principtilslutning til at fort-
sætte med projektet, men debat om placering 
af skærm. Stor fladskærm ikke aktuel, af hensyn 
til faren for tyveri.
Der er anskaffet en ny Whiteboard tavle til afløs-
ning af den gamle kridttavle
Debat om muligheder for hvervekampagne: 
En mulighed kunne være tilbud om speed-
bådskørekort og/eller duelighedsbevis. Speed-
bådskørekort ville nok sende et forkert signal 
(sejlklub), og det kan i øvrigt fås til meget lave 
markedspriser. Muligheden for duelighedsbevis 
findes allerede.
Debat om problematikken  mht. kontingent/ra-

batordninger. Endnu ikke afklaret, men ideer ef-
terlyses fortsat.
Flemming har deltaget i DS møde i Odense. 
Særdeles positiv oplevelse, med god planlæg-
ning og styring. Ingen konkrete beslutninger af 
betydning for ES.
Hoveddør + nøgle skiftet i jollehuset, og mel-
lemgang er etableret.
Evt. depositum, der ønskes tilbage, afregnes 
med Flemming.
I klubhuset skal der fremover anvendes A-nøgle 
til ølskabet.

jolleudvalg
Jonas har meldt sig ud af klubben og dermed 
også som formand for Jolleudvalget. Flemming 
arbejder på at finde en afløser.

udlejning af joller
De principielle regler for udlejning er: ES’s både 
(Optimist og Zoom) kan lejes i en opstartfase (1-
2 år) efter princippet omvendt anciennitet, dvs. 
de der har sejlet mest står bagerst i rækken, nye 
har førsteret.

Bådmesse
Bådmessen er fastlagt til den 17-18-19. august, 
og vil forløbe i princippet som sidste år. Der bli-
ver igen i år behov for mange frivillige hjælpere 
til at være P-vagt, sælge pølser, sælge øl / vand 
og andet. Der er allerede lavet et antal små ske-
maer, hvor man kan tilmelde sig. Er hængt op i 
klubhuset.
Debat om andre muligheder i forbindelse med 
bådmessen:
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sailing århus

Ole Ø foreslår ”havnefest” i marinaen.
Forslag om ”Kom ud og sejl” med ungdomsafde-
lingen.
Forslag om SOK redningshelikopter demonstra-
tion. Peter P. undersøger og bestiller, hvis muligt.

Sailing Århus
Peter har været til møde og deltager også i næ-
ste møde den 14/5.

Kort info bordet rundt
Big Boat er stort set på plads. 20-22 både forven-
tes at deltage. Telt opstilles på plads 1, plads 2 
friholdes af hensyn til restauranten.
Sparring med DS i forbindelse med træner/kom-
petence udvikling. Mange aktiviteter i Ung-
domsafdelingen, hvilket har medført at afdelin-
gen har anskaffet 1 optimistjolle mere. Der er for 
øjeblikket 25 optimistsejlere.
Peter J tilbyder hjælp til markedsføring og evt. 
mere sponsorstøtte.
Ny hjemmeside for Optimist & jolle er gået i luf-
ten.www.sejlerne.dk eller link fra hjemmesiden.  
Positivt møde med Tage om hjemmesideudvik-
lingen i fremtiden.
Turudvalget har afholdt forskellige arrangemen-
ter siden sidst. Debataften om eskadresejlads, 
kun et mindre antal deltog, så det har åbenbart 
ikke den store interesse. Der har været afholdt 

Grejmarked, med rigtig mange der ville sælge, 
klubhuset var stort set fyldt op. Men desværre 
alt for få købere.
En anden dag/dato overvejes.  
Næste projekt er pinseturen til Mårup, der end-
nu ikke er helt på skinner, mht. deltagerbetaling 
og økonomi.

reminder
Stævner:
17-19/05 Big boat
05-08/07 H-Båd
17-19/08 Bådmesse
01-02/09 Opti-rangliste 
28-30/09 Laser stævne

næste møde blev ikke aftalt.

Se artikler fra Sailing Århus på deres hjemmeside:
http://www.sailing-aarhus.dk
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regelaften med jens villumsen
Vi varmede op til kapsejladssæsonen med en re-
gelaften, hvor Jens Villumsen fra Sailing Aarhus 
gennemgik de mest anvendte regler, og svarede 
på spørgsmål og cases fra de fremmødte. Jens 
forklarede grundigt på sin humoristiske facon 
nuancerne, og det gik flot med hjælp fra kaptajn 
Haddock, professor Tournesol, Dupond og Du-
pont. Tak til Jens.

Sæsonstart
Når dette læses er kapsejladssæsonen 2012 
godt i gang. Båkebanen startede for alvor den 8. 
maj, og Pointsejladserne lagde ud allerede 21. 
april – i et i øvrigt rigtigt rusket uvejr, der gik 
over i næsten vindstille, så vi nær aldrig var 
kommet hjem til Egå.

Aarhus Big Boat race 2012
Aarhus Big Boat Race er i skrivende stund endnu 

ikke afviklet, men de sidste kræf-
ter lægger nu i mange timer op 
til starten i Kr. Himmelfart – me-
re om dette store arrangement i 
næste nummer. 

dM for H-både
Vi arrangerer jo DM for H-både 5.-8. juli – denne 
gang er det Thomas Zeuthen der er stævneleder, 
og planlægningen er i fuld gang, så jeg er sikker 
på at det bliver et godt stævne. H-bådssejlere 
fra hele landet har allerede på det første H-
bådsstævne i Køge i april udtrykt glæde og for-
ventning til arrangementet i Egå, med erindrin-
gen om en stor succes sidst det afholdtes i Egå i 
2007. Vi håber at mange vil hjælpe med at få det 
hele til at køre – så er det sjovest. Kontakt Tho-
mas og se opslag i klubben.
Fortsat rigtig god sæson, - vi ses på kapsejlads-
banerne, og til hyggeligt samvær i klubben bag-
efter.

Steen Jepsen
Kapsejladsudvalget

kapsejladsudvalget
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Midsommer grill  
- Kapsejlads fredag 
d. 22 juni 2012
Deltag I Egå sejlklub 
skrupskøre midsom-
merkapsejlads 2012 
Hvem kan deltage? 
Medlemmer af Egå Sejl-
klub kan invitere familiemedlemmer, gaster, 
samt venner.
Sejladsregler: Udvalgets uskrevne regler gælder, 
dog skal reglen om ikke at bruge oliefyr overhol-
des. Andre regler kan måske blive offentliggjort.
Skipper møde kl. 18.00, sejladsen starter kl. 18.30,  
(kort bane), måltagning, og så er der start på 
grill arrangement. Menu: grill-ben, pølser, kartof-
felsalat, salatbar, flutes med mere, som er klar-
gjort af grillmesteren, samt hans besætning.
Deltager pris: voksen 80 kr. børn 30 kr.
Fra vores bar, kan erhverves vin, øl og sodavand 
til moderate priser.
Præmieoverrækkelse vil finde sted på et passen-
de tidspunkt, og igen i år vil der være præmier til 
alle tilmeldte både. Deltagelse: skriv dig på de 
ophængte lister i klubhuset, således at mad og 
tilbehør kan bestilles.
Frist er tirsdag d. 19-06-2011 kl. 2200.
Midsommerkapsejladsudvalget af 2012.

husudvalget

Standerskiftefesten blev aflyst, - ja.
Grund:  mangel på deltagere. - Men den var jo 
også oppe i mod håndbold i verdensklasse, øko-
nomiske trængte tider, private fødselsdage, og 
andre undskyldninger. 
Alligevel kom der et lille uformelt arrangement 
ud af den indsats, der blev lagt af arrangøren. se 
billedet herunder. Det bliver nok sådan, at frem-
tidens fester vil blive arrangeret

Hilsen Husudvalget.

11



ungdomsudvalget

Klubhuset
Før starten på sæsonen fik forældregruppen iso-
leret den ene halvdel af sejlerloftet og gjort den 
klar til at modtage deltagerne i påskelejren. Ef-
terfølgende er tømreren blevet færdig med for-
bindelsesgangen, så de 2 tagetager er blevet 
forbundet. Dette har givet en væsentlig bedre 
udnyttelse af vore lokaler.  Vi har nu fået et eks-
tra rum, hvor der kan afholdes skippermøder 
samt være Race Office i forbindelse med stæv-
ner etc.

påskelejr
Igen i år har ungdomsafdelingen arrangeret det 
tilbagevendende Easter Camp Egå, der er blevet 
en fast tradition blandt optimist sejlere som 
kickstart på sejlersæsonen. I år deltog der ca. 45 
sejlere fra forskellige sejlklubber i Danmark. De 
trodsede det kolde forårsvejr og de udfordrende 
vindstyrker, som dagene bød på, med træning 
fra søndag den 1. april til lørdag den 7. april, af-
brudt af en enkelt træningsfri dag. Lejren blev 
afsluttet om lørdagen med kapsejlads. Trænings 
ugen har givet super læring, motivation, masser 
af individuel feedback, træning i felter, teoretisk 

forståelse, masser af timer på vandet, og så har 
det for alt i verden været sjovt, både for sejlere, 
trænere og hjælpere. Nikolaj Dyring (Mini) stod 
igen i spidsen for et trænerteam bestående af i 
alt 5 trænere. Derudover sørgede en aktiv for-
ældregruppe for, at de sultne sejlere fik noget at 
spise, samt at der var nogle til at hjælpe dem, 
når de skulle på vandet og op igen. Derudover 
havde en venlig sponsor givet et GoPro kamera, 
der blev udloddet blandt alle de deltagende sej-
lerne.

træning og nye sejlere
De ugentlige trænings aftener er kommet i 
gang igen med træning tirsdag og torsdag fra 
kl. 17.00 til 20.30 med ca. 34 A,B og C optimistsej-
lere, der oven på vinterpausen har været utål-
modige efter at komme i gang med træningen 
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igen. Der har været holdt introduktionsmøder 
for nye sejlere den 12. og 26. april, hvor der har 
været ca. 10 nye interesserede sejlere. De har 
den 1. og 3. maj haft deres første træningsafte-
ner på vandet, hvoraf de første allerede har sej-
let ind og ud af havnen. 

tune up lejr
I weekenden den 14.-15. april arrangerede ung-
domsafdelingen Tune Up lejr for den bedste 
række i optimistklassen - A-sejlene. Der deltog 
ca. 30 sejlere i lejren, der benyttede det gode sej-
lervejr til at pudse formen af inden opstarten af 
ranglistestævnerne. Stævnet var arrangeret i 
samarbejde med naboklubberne Århus Sejlklub 
og Kaløvig Bådelaug, der stillede trænere til rå-
dighed sammen med en af vore trænere. Udover 
at blive kampklar til forårets ranglistestævner 
og andre kapsejladser var  meningen også med 
lejrene, at have det sjovt  og hygge sig sammen 
med sejlerkammerater fra andre klubber. Tema-
erne på årets Tune Up var fart og trim, starter og 
startforberedelser samt 1. kryds. Blandt alle sej-
lerne der deltog i lejren blev der trukket lod om 
et sejl sponsoreret af en venlig sponsor. 

team natulique lejre
Parallelt med Tune up lejren afvikledes den sam-
me weekend den tredje af en serie på tre lejre 
for de nyeste sejlere kaldet “Team Natulique”, så 
I denne weekend var der livlig aktivitet med  
mere end 50 sejlere på vandet. Meningen med 
“Team Natulique”, lejrene er at tilbyde de yngste 
sejlere, at komme på sejlerlejr med overnatning 
og masser af kammeratlig samvær. Det er vig-
tigt at holde træningslejr for gruppen af helt 
nye sejlere også. Sejl-niveauet er selvfølgeligt 
knap så højt som hos A sejlerne, men det er ikke 
det primære i den gruppe. Her gælder det om at 
styrke kammeratskaber og glæden ved at sejle. 
Team Natulique er kommet i stand da OCD ikke 
fandt interesserede sejlere nok til paraplyorgani-
sationens parallel: “Team Optimus”. Egå Sejl-
klubs Ungdomsafdeling synes at tilbuddet er så 
vigtigt at vi, ledet af Joachim, gik igang med at 
arrangere Team Natulique. Med over 20 sejlere 
er det blevet så stor en succes, at vi absolut 
overvejer at gentage det næste år.

Vh/Arne Sø Kristensen medlem 
af Ungdoms Udvalget.
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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

Storjolleudvalget

Storjolleudvalgets sejlere er nu for alvor i gang 
med den nye sæson, og sejlerne har været langt 
omkring. 3 Zoom8-sejlere har været i Spanien til 
VM, en Laser-sejler har været i Japan og 2 andre 
Laser-sejlere deltog i Laser 4.7 VM I Buenos Aires, 
Argentina. Herudover er de hjemlige rangliste-
stævner samt Ungdomsgrandprix’er i fuld gang, 
og vi ved med sikkerhed at mindst én – men for-
håbentlig 4 af klubbens Laser-sejlere vil være 
blandt deltagerne i sommerens EuroSAF-Ung-
doms-EM, der afvikles i regi af Sailing Aarhus 
med Egå Sejlklub som ansvarlig for en Laser-ba-
ne. Laser 4.7 VM i Argentina, hvor disse billeder 
stammer fra, havde Amalie Stubdrup og Christi-
an Guldberg Rost som deltagere. Amalie er til 
daglig bosat i Spanien, men er fortsat medlem 
af Egå Sejlklub. I Spanien, som i andre af Euro-
pas store sejlsportsnationer, er det oplagte før-
stevalg efter Optimistjollen Laser 4.7, og Amalie 
var også hurtig til at bytte Europajollen ud med 

en Laser, da hun for et år siden flyttede til Spani-
en. Amalie var også på gæstevisit i Danmark i 
starten af Maj for at deltage i udtagelsen til 
årets ungdoms-VM og –EM, og det er overvejen-
de sandsynligt, at Amalie giver Christian følge-
skab og repræsenterer Danmark og Egå Sejlklub 
ved sommerens EuroSAF-EM i Aarhus. I udtagel-
sesstævnet til årets ungdoms-VM og –EM i La-
ser var Egå Sejlklub med hele 6 deltagere den 
største klub, målt på deltagerantal. Den positive 
udvikling forventes fortsat og forhåbentlig for-
stærket, når vi efter sommerferien præsenterer 
én af Danmarks absolut dygtigste Laser-piger 
som fast træner for vores gruppe af unge loven-
de talenter. Mikkel Korsby og Emil Sell er efter 
ferien tilbage efter et år på efterskole og flere 
østjyske Laser-sejlere har fået øjnene op for ini-
tiativet. Ved Ungdoms-VM bliver Egå Sejlklub ik-

forsættes på side 18
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Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

15



Flydende 
Bådudstilling

d. 17. - 19. august

sejlerskolen

Forårssejladser 

slutter i uge 25 / 26

Efterårssejladser

starter i 32 og 

slutter i uge 41/42

sommer
arrangementer

Båken
deadline for Båken

nr. 4-12 d. 14. august

Udkommer 7. september
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ungdoms-
udvalg

Husk nøgleskift
inden 15. juni

optimist ranglistestævne-5

d. 1. og 2. september

Klubmesterskab
d. 22. september

kapsejladsudvalg

Midsommer kapsejlads + grill 

d. 22. juni

Sejladsstart
efterår d. 7. august

Hovedkapsejlads

d. 23. september

H-båd kapsejlads - dM
d. 5. - 8. juli

seniorgruppen
Sidste forårssejladsd. 11. juni

Efterårssejladserd. 8. august,  d. 27. augustd. 6. september.
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ke repræsenteret i år, men ved Ungdoms-EM hå-
ber vi at se Martin Aamann Jessen, Mikkel, Ama-
lie og Christian. Udvalget skal i løbet af foråret 
finde en ny formand – eller –kvinde, idet klub-
bens mangeårige, trofaste og flittige ildsjæl Jo-
nas Döpping, desværre har valgt at neddrosle sit 
engagement i Egå Sejlklub. Jonas er fortsat til-
knyttet klubben og er stævneleder ved efter-
årets største Storjolle-begivenhed – Danish La-
ser Europa Cup. Stævnet vil, foruden at være en 
del af den internationale Laser-klasses Europa 
Cup, tillige være dansk og nordisk mesterskab 
for Laser Radial piger og Laser Standard drenge. 
Zoom8-aktiviteterne forventer vi ligeledes vil 
være i vækst fra og med sommerferien. Det er 
vores håb, at nogle af klubbens ældste og dyg-
tigste A-Optimister vil supplere Opti-sejladsen 
med sejlads i Zoom8, så de er godt forberedt, 
når de på grund af alder eller størrelse må sige 
farvel til Optimist-jollen.

På udvalgets vegne – Flemming Rost

forsættes fra side 14

Navn: 

Mobil:

E-mail:

Igen i år skal der være bådmesse i Egå Marina, derfor får vi brug for frivillige blandt klubbens medlemmer.

Bådmesse 2012        17.-18.-19. aug.

Hvis det kan lade sig gøre 
vil jeg helst hjælpe med: 

P-Vagt
 Is
 Pølser
 Øl og vand
 Kaffe i klubhus
 Kom og sejl
 Middag for udstillerne
   Jeg hjælper hvor der er behov ;-)

Sendes til eller afleveres til Egå Sejlklub

jeg vil gerne deltage som frivillig
  09-13 13-18
Fredag 17. aug. 
Lørdag 18. aug. 
Søndag 19. aug.
Sæt gerne flere X
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Ved en fejl kom denne tekst ikke med i sidste 
nummer af Båken, og det gode tågebillede kom 
ikke helt til sin ret. Redaktøren undskylder og 
bringer her de sidste 12 timer.
Godt - jeg bliver liggende. Ufattelig flot solned-
gang, lysene på Studstrupværkets skorsten blin-
ker til advarsel for lavtflyvende maskiner. Vinden 
forsvinder helt, og i løbet af nogle timer bliver 
himlen flot mørk og krystalklar, Karlsvognen og 
alle de andre gamle kendinge kommer frem. En 
nat så rolig, at det næsten er uvirkeligt. Der kom 
et par både mere i skumringen, så inden det helt 
bliver nat, er vi 8 både på ankerpladsen. 
Morgenen melder sin ankomst med tæt tåge, 
sigtbarheden er nede på få meter. Der er absolut 
intet at se, men der høres klokkeslag fra Tved kir-
ke og en svag summen af lidt søndagstrafik inde 
på land et eller andet sted. Jeg ringer til min 
kammerat, og vi bliver enige om, at masten godt 
kan vente til mandag eller tirsdag. Jeg må også 
pænt vente, for ude på vandet er det vejret der 

styrer tingene. Ved 11-tiden kan solen skimtes 
gennem tågen og ganske svage konturer af de 
andre både, der også ligger til anker. Lydene er 
meget anderledes i tågen, men pludselig er der 
en ny lyd, der lyder som en prusten. Tre marsvin 
er på morgentur, meget tæt på båden, det sma-
ger lidt af delfiner og de varme lande. Måske har 
de opdaget, at der er oprettet en blåmuslinge-
farm i Knebel Vig – eller måske været på jagt ef-
ter lidt makreller. 
Da tågen er lettet ved 12-tiden, opdager jeg, at 
en af de både der kom i aftes, var en gammel be-
kendt og tidligere kollega og hendes mand. Hen 
og fortøje langs deres båd, og så gik snakken om 
de ”gode gamle dage”. 
Over middag er tågen helt væk, men ingen vind. 
Hjem for motor. 
Men positivt er det, at det godt kunne praktise-
res at sejle alene, selvom det er noget anderle-
des. Hvad der dog kan opleves på 24 timer.

Peter Petersen, Turudvalget

HiStoriE

Hvad man dog 
kan nå på 24 timer

19



Lad os passe på dine skatte sommeren over. Lej et 
pulterkammer til sikker og tør opbevaring af ekstra 
tovværk og sejl, påskeharer, den gamle påhængs-
motor, dit reserve ekkolod, skiudstyret og hvad ved vi.

ALLE MAND PÅ DÆK!

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
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tJ-MarIne   ·   torben Jensen   ·   arresøvej 7   ·   8240 risskov
reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer

autoriseret forhandler af

Husketavle
juni
01. BÅKEN nr. 3-2012 udkommer Redaktionen
04. Singlehand sejlads kl. 18.30 Kapsejladsudv.
09.-15. Soling EM Sailing Aarhus
11. Seniorsejlads kl. 09.00 Seniorgruppen
12.  Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
12. Pointsejlads Kapsejladsudv.
15. Frist for nøgleskift Ungdomsafd.
16. AFI Two-Star Race Sailing A og Aarhus Sejlkl.
18. Singlehand Kapsejladsudv.
19. Båkebanen og Easy - (sidste forårssejlads)  
  Kapsejladsudv.
19. Pointsejlads Kapsejladsudv.
22. Midsommersejlads-grill Kapsejladsudv.
26. Pointsejlads Kapsejladsudv.
29. Sjælland Rundt  Helsingør Amatør Sejlklub
30.            do.           do.

juli
05.-08. DM for H-båd DM Egå Sejlklub
29. - 3. august.  Tunø lejr for optimister  
  Ungdomsafd.
 
August
4..-10. EUROSAF YOUTH - EM, storjoller ES og AS
7. Reminder mail uds Redaktionen
7. Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
7. Pointsejlads Kapsejladsudv.
8. Seniorsejlads kl. 09.00 Seniorgruppen
13. Singlehand sejlads Kapsejladsudv.

14. Deadline for Båken nr. 4-2012 Redaktionen
14. Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
14. Pointsejlads Kapsejladsudv.
17. Flydende Bådmesse FLOOR og ES
18.                   do.                             do.                                                                                                    
18. Tunø Rundt Hou Sejlklub
18. De 3 Broer Vig Bådelaug
19. Flydende Bådmesse FLOOR og ES
21. Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
21. Pointsejlads Kapsejladsudv.
27. Singlehand sejlads Kapsejladsudv.
27. Seniorsejlads kl. 09.00 Seniorgruppen
28. Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
28. Pointsejlads Kapsejladsudv.
31. Aarhus Sailing Week Aarhus

September
1. Optimist rangliste stævne-5 Ungdomsafd.
2.                 do.                       Ungdomsafd.
4. Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
4. Pointsejlads Kapsejladsudv.
6. Seniorsejlads kl. 09.00 Seniorgruppen
7. Båken nr. 4-2012 udkommer Redaktionen
7.-9. Festugesejlads for kølbåde Aarhus Sejlklub
8. Aarhus Sailing Week kølbådsregatta Sailing A
9.                  do.                                                do.                                                                    
10. Singlehand sejlads + afslutning Kapsejladsudv.
11. Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
11. Pointsejlads Kapsejladsudv.
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       Åbent: Mandag – fredag: 9:00 – 20:00 • Lørdag: 8:00 – 17:00 • Søndag: 9:00 – 17:00

Velkommen i vores  Varehuse
Ringvej Syd 102, 8260 Viby J eller Anelystparken 16, 8381 Tilst

NAUTIC annoncer 137 x 63 mm.indd   16 29-03-2012   12:57:51

seniorgruppen

Forårssejladserne
Årets første sejlads var planlagt til onsdag den 
9. maj. Det var koldt, hård blæst og let regn, så 
det var vel forståeligt, at ingen mødte op i klub-
huset kl. 9. Disse sejladser skal jo også først og 
fremmest være gode hyggelige sejladser i hæ-
derligt vejr. Som de pensionister vi er, så har vi 
årtiers sejladser bag os, og vi har haft vore ople-
velser i hårdt og vådt vejr.

Der er planlagt sejladser den 21. maj og den 11. 
juni. Og vi håber selvfølgelig på bedre vejr og 
opfordrer til, at man møder op i klubhuset kl. 9. 
medbringende en solid madpakke og de obliga-
toriske drikkevarer. Så beslutter vi, hvem der 
lægger båd til, og hvor sejladsen går hen. Vi er 
som regel tilbage i Egå midt på eftermiddagen.

Efterårssejladserne
Sejladserne i efteråret er planlagt til onsdag d. 8. 
august, mandag d. 27. august og torsdag d. 6. 
september.

- din lokale 
leverandør af kvalitets 

presenninger

Bakketoften 11 · 8541 Skødstrup 
tlf.86222233 · og@gpcovers.dk
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 Dine fordele
ved forsikring hos
  Pantaenius
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de

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA

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

www.pantaenius.dk

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

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

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

Kontakt os
Har du spørgsmål til dine forsikringer? 
Du kan ringe +45-97-51 33 88 eller skrive til os på e-mail
info@pantaenius.dk
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Rummer din 
økonomi skjulte 
muligheder,  
er vi eksperter i  
at afsløre dem …

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

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

Risskov Afdeling
Vejlby Centervej
89 32 32 32
nordea.dk
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pladshavermødet den 17. april 2012
Bestyrelsens beretning afkortet af redaktionen.

Marinaen i 2011
Inden vi hører lidt om den sejlsæson, vi er på vej 
ind i, som er marinaens 35., skal gives et koncen-
trat af sidste år. 
Renoveringen af bro 4 er færdig, trods 2 isvintres 
forsinkelser. Nye vand- og elstandere er opsat 
med 6 udtag mod 4 på de gamle. 
Sidste år begyndte vi at nedramme brugte bore-
rør, beklædt med plastik-kapper. 
I september måned var vor marina hjemsted for 
en flydende bådmesse, med Floor Marine som 
arrangør. Messen blev en stor succes med et 
sted mellem 7.000 – 10.000 besøgende over 3 
dage. Messen blev åbnet af den nye borgmester 
i Aarhus, Jakob Bundsgaard. 
Egå Sejlklubs medlemmer var under hele mes-
sen en uvurderlig hjælp, hvilket vi siger tak for. 
På land blev vi også færdig med vort nye møde-
lokale på 1.salen i havnemesterbygningen. Et nyt 
grillhus blev bygget, og en Petanque bane blev 
lavet i samarbejde med Egå Fællesråd. 
Denne bane er offentlig tilgængelig og kan der-
for bruges af alle. 
Vinterplads 8 blev udvidet. Denne plads er også 
tænkt som campingområde ved store jollestæv-
ner. 
Vi har fået tilladelse til at sælge diesel uden bio-
logiske tilsætningsstoffer fra vort tankanlæg. 
Dette skulle være en stor fordel for vore brugere, 
da det minimerer risikoen for diesel-pest. Man-
ge tager dog alligevel risikoen for motorstop, 
ved at købe diesel på tankstationerne. 
En ny betalingsautomat blev opsat uden på 
havnemesterbygningen. Automaten sælger 
chipkort, udskriver gæstekvitteringer m.m. 

Administrationen 
Vi har vi fortsat haft møder med Sport og Fritid 
under Aarhus Kommune, om forlængelse af vo-
res nuværende overenskomst. Forhandlingerne 
har gået lidt trægt, men der blev alligevel gjort 
fremskridt. 

egå Marina

➤
Grejmarked
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Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i egå Sejlklub

Aarhus Sea Shop Aps
www.netbaad.com

gp Cover
Laser time Aps, Risskov

Sparekassen Kronjylland

Følgende støtter egå Sejlklubs Sejlerskole
www.netbaad.com

gp Cover

Støt vore sponsorer – de støtter os !

Ungdomsafdelingen og 

Sejlerskolen mangler sponsorer
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Vort sekretariat har formået at opkræve skyldige 
rykkergebyrer, som nogle restanter troede, de 
bare kunne lade være med at betale. 
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at det ikke 
skal kunne betale sig at omgå regler og aftaler. 

Hvad sker der i 2012
Administrativt har vi bedt om at få opdateret je-
res mailadresser, da vi fra 2013 forventer at frem-
sende regninger, informationer m.m. elektronisk 
direkte til pladshaverne. 
Marinaens deltagelse i et forårs- og et efterårs-
nummer af Egå Sejlklubs medlemsblad, som 
hidtil er blevet tilsendt samtlige pladshavere, 
bliver fra årsskiftet 2013 erstattet af vor hjem-
meside og de informationer, der kan hentes og 
sendes elektronisk. 
Med hensyn til forlængelse af overenskomsten 
med Aarhus Kommune er vi nået et stykke læn-
gere. Nu er vi imidlertid stødt på problemet 
med, at Statsskovvæsenet ejer en del af marina-
ens arealer, og staten vil foreløbig ikke gå med til 
samme forlængelses-periode, som kommunen 
er indstillet på at give os. Dette kan i værste fald 
kræve en om-matrikulering af nogle af områ-
derne på marinaen, og dermed længere tidsho-
risont. 
Vor gæstefolder blev opdateret og klar til Bella-
messen. Floor Marine gav os lov til at stå på de-
res stand på Bådmessen i BellaCentret, med et 
stort billede af Egå Marina, og vore nye gæste-
foldere. Der blev uddelt mange foldere i løbet af 
de 2 weekender, udstillingen varede. Samme ar-
rangement finder sted i Fredericia i 2013 og igen 
i Bella Centret i 2014.
Egå fortsætter med at være med i Frihavnsord-
ningen og mærkatet kan købes på havnekonto-
ret. 
I marts har vi afholdt 5 kurser i Livreddende før-
stehjælp, sponsoreret af TrygFonden. Der var 
dog kun 65 deltager, mod 104 sidste gang det 
blev afholdt i 2008. De, der deltog, var meget til-
fredse med forløbet. 
Der er kommet ny forpagter i HavneCafeen og 
Havnehøkeren. 
Som meddelt i Egå Sejlklubs medlemsblad BÅ-
KEN, der netop er udkommet, har flere udtrykt 
ønske om at købe et billede af Egå Marina. Vi har 

derfor fået lavet 2 størrelser, der kan erhverves 
for henholdsvis 300 og 600 kr. Billederne kan 
bestilles gennem Annette på havnekontoret. 
Der bliver stadig solgt pladser i Egå. Især de stør-
re pladser bliver solgt, efterhånden som de bli-
ver sat til salg. Vi har udlejet 67 af de 91 pladser, 
vore pladshavere ikke selv ønsker at benytte i år. 
Traveliften har fået nyt styresystem og kører nu 
meget bedre end den hidtil har gjort. 
Havnemesteren og undertegnede har været til 
Tema møde med kommunen om de nære Kyst-
områder. Vi troede, vi skulle have en masse nyt 
at vide, men til gengæld blev vi udspurgt om 
hvilke ideer og tanker vi havde for netop vores 
område. Der indkaldes til endnu et møde.
Restaurationsbygningen skal males, og der skal 
udskiftes lyskilder på hele havnefronten. Egå 
Gymnasium har i vinter arbejdet med fordelene 
ved at skifte til LED lys på Egå Marina, (lavere el-
forbrug og bedre lys).
Vi har fået bycykler på Marinaen. Sammen med 
andre tiltag vil dette kunne højne standarden 
overfor vore gæster. Gæster kan med stor velvil-
je fra Egå Sejlklub fra og med denne sæson få 
adgang til deres klublokale.
Fra og med 1. maj overtager Brolauget deres nu-
værende klublokale, fra Egå Marina, for en sym-
bolsk sum. Brolauget vil fremover forsøge at få 
hævet selve bygningen, så den ikke mere over-
svømmes ved højvande. 
I lyskurven Egå Strandvej/Egå Havvej, er det for-
budt at svinge til venstre, når man kører op fra 
marinaen. Mange gør det alligevel, og derfor har 
vi ansøgt kommunen om at man fjerner dette 
overflødige forbud snarest mulig. Man vil se på 
vor anmodning, men en ændring skal igennem 
en høring – så hvornår der er svar, vides ikke. 
Vi fik desværre afslag fra RealDania Fonden om 
en ny promenade, eller tilskud dertil. Vi vil selv-
følgelig arbejde videre på, om vi som Erhvervs-
drivende Fond kan ansøge andre fonde om støt-
te. Imens skrider promenaden. Havnemesteren 
er blevet bedt om at indhente tilbud på opret-
ning af gangarealerne samt en betonkant ud 
mod vandet, der kunne være med til at stoppe 
udskridningen. 
Bro 5 er blevet renoveret og står klar med nye el- 
og vandstandere. Vi har endnu ikke besluttet, ➤
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Skal du til Sverige til sommer?
Vejrudsigterne i Sverige finder du på adressen:  http://www.smhi.se .  
Svenskerne har i øvrigt en stor og velfungerende sejlerorganisation, Svenska Krysserklubben:  
http://www.sxk.se , hvor du kan finde mange oplysninger eller blive meldt ind for et beske-
dent kontingent, og dermed få lov til at fortøje ved deres mange bøjer i naturhavnene.
Og så er der det med Midsommer i Sverige, som ikke er som Sankt Hans aften i Danmark. I 
Sverige tænder man bål  på Valborgsaften, som er den 30. april. I Sverige er Midsommeraften 
altid den fredag, der er tættest på årets længste dag, i år er det fredag den 22. juni. Her er det 
majstangen der står for skud, navnet har ikke noget med maj at gøre, men at stangen bliver 
”majet” ud. Menuen er matjes sild med nye kartofler og jordbær med fløde. Regn med, at der 
er lukket de fleste steder, specielt lørdagen efter midsommeraften. 

Peter P.

FAKtA

hvilken en af de sidste 6 broer, der i den kom-
mende vinter skal renoveres, men det bliver en-
ten bro 1, 2 eller 3, der står for tur, hvorimod bro 
6, 7 og 8 er i forholdsvis god stand. 
På de nye elstandere er der 50% flere el-udtag til 
vore pladshavere, men dette skal helst ikke ud-
mønte sig i 50% mere strømforbrug – så spar på 
strømmen – det er i alles interesse. 
Uddyberen har igen været forbi vore molehove-
der og har denne gang fjernet godt 1600 m3 af 
det fineste strandsand. Samtidig har vi fået ned-
rammet de manglende pæle rundt om moleho-
vederne. 
Vort personale er ved at være færdige med æn-
dringer af pladsstørrelser fra 3,5 meter til 4,0 
meters bredde. Da vi bruger de nye borerør som 
agterpæle, bliver nogle af pladserne godt og vel 
4 meter.

I jollehavnen er to af flydebroerne erstattet af 
nye og længere flydebroer. De gamle broer skal 
genbruges  bl.a. ved den kommende bådudstil-
ling. 
Floor Marina har fået tilsagn om, at der igen i 
2012 skal afholdes bådudstilling i Jylland. Det 
bliver her i Egå den 17.-19. august. Vi beklager at 
bådejerne på sydsiden af bro 1 i dage op til og i 
selve weekenden skal flytte plads. 
For pladshavere, der ønsker at få deres båd solgt 
vil vi lave opslagstavle ud for hver bro.
Egå Sejlklub står for de mere praktiske opgaver 
under bådudstillingen, men andre pladshavere 
er meget velkomne til at deltage, blot skal man 
henvende sig til havnemesteren i god tid.
Inden jeg slutter bestyrelsens beretning vil jeg 
gerne takke havnemester Lars Kock Andersen 
for det store engagement, som du har lagt, og 
stadigvæk lægger for dagen. Det er dejligt at se 
og opleve den store interesse du har for marina-
ens drift, og det gode forhold du har skabt til vo-
re pladshavere, lejere og de erhvervsdrivende, 
samt den gode ånd der hersker personalet imel-
lem. Tak til dig og tak til dit personale for et godt 
stykke arbejde. 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sejlsæson 
2012. 

På bestyrelsens vegne 
Bjarne Robl

Henning Schou følger stadig med.
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nye medlemmer
Kasper Friis
Katrinebjergvej 56B 2-4
8200 Aarhus N

Peter Grønberg Hansen
Præstehaven 9
8210 Aarhus V

Svend Aage Hansen
Nordlyvej 18
8550 Ryomgård

Janni Egense
Hybenhaven 12
8520 Lystrup

Mads Holmer
Skejbygårdsvej 266
8240 Risskov

Lars Vilhelmsen
Skovvejen 50, 3. tv
8000 Aarhus C

Ole Larsen
Brombærvej 20
8920 Randers NV

Lars Søgaard Andersen
Farrevej 86
8450 Hammel

Knud O. Christensen
Park Allé 5
8000 Aarhus C

Annika Kjærgaard Fründ
Fuglehaven 14
8660 Skanderborg

Ole Bergstøl
Ametystvej 23
8541 Skødstrup

Børge Kehlet
Sletterhagevej 5
8240 Risskov

Nanna Kretzschmar Rambøl
Vandbækvej 42
8960 Randers SØ

Kirsten Rambøl
Vandbækvej 42
8960 Randers SØ

Jan Jensen
Siøvænget 22
8381 Tilst
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NY SERVICEMULIGHED 
FOR DIN BÅD

Nu, hvor Floor Marine A/S har etableret 

sig på Egå Marina, er der kommet en

ny mulighed for lokal service af din båd. 

Ud over et stort værksted beliggende 

mellem Skæring og Hjortshøj har vi tre

servicebiler med servicefolk, der har

mange års båderfaring. 

Vi servicerer alle bådtyper og mærker,

og foretager næsten alle 

former for arbejde: Montering, 

serviceftersyn, klargøring m.m.

Vi tilbyder også totalaftaler omkring 

vinterklargøring og landsætning med 

afrigning efterår og søsætning i foråret. 

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


