
 

Referat Bestyrelsesmøde 
Egense Sejlklub 

23.01.20 kl. 18.00 
Indkaldte:  Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe (HJT), Jytte Jensen 

(JJ), Jørn Baag Simonsen (JBS) kommer kl. 19, Bettina Jane Nielsen (BJN), Suppleanter: Jan L. 

Larsen (JLL), Eskild Ebdrup (EE) 

Gæst: Chris Skjødt Pedersen (CSP) assistance for kassereren 

Afbud: (EE)   

 

Dagsorden 23/1-20:  

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Rundsendt og godkendt  

 

1A: valg af ordstyrer 

- HJT 

 

1B: valg af referent 

- BJN 

 

2:Godkendelse af referat 29/11-19  

- Rundsendt og underskrevet 

 

2B: MEDLEMSMØDE 9/11 – 19: (Spørgsmål / Svar) 

- Spørgsmål der blev udbedt besvaret:  

- S.E.S. følgebåd -> forsikring? -> BJN sender spørgsmålet videre til FIRST forsikring 

- Svar: Undersøgt og Ja Ansvar og kasko selvrisiko 2000 kr.  

 

- S.E.S. Følgebåd skal den have propel beskyttelse? og en officiel 
godkendelse? Tovholder -> Lars Skovsgaard spørg om han vil hjælpe  

STATUS: der er ingen lovkrav fra søfartsstyrelsen til foreninger. Kun til skoler og institutioner 

Se DS Klubkonsulent Leon Trägers svar på spørgsmål fra S.E.S. 21/5 2019->  

Leon Träger 

Tir 21-05-2019 12:27 
 

Hej S.E.S. 
spændende med jeres opstart :-)  



 

Der er ikke (endnu) krav om førstehjælpskurser når man laver sejlads for børn og unge i 
Sejlklubben.  
Undtagelsen er hvis man laver det for skoleklasser. Her er der kommet nye regler, som kræver at 
man har et særligt førstehjælpskursus. Se evt. mere 
her: https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/SkolerInstitutioner/KravUdd  
 
Der er ikke særlige krav til følgebåde i forbindelse med børne / unge sejlads. (DVS udover de 
normale krav der er til Speedbådsbevis mm. ift. bådens størrelse, motorkraft, fart osv.).  
 
I sejlklubben er det bestyrelsen der godkender de regler klubben har for sejlads for børn (og deres 
forældre). Der er et par gode eksempler her:  
https://vallensbaek-sejlklub.dk/ungdom-2/sikkerhed/ 
 
http://sssejlklub.dk/ungdomsvenlig-sejlklub-certificering/ 
 

Håber at det kan inspirere 🙂 
 
Bedste hilsner 
Leon 
  
Leon Träger  
Konsulent  
Dansk Sejlunion 
  
E-mail: leon@sejlsport.dk 
Mobil: +45 4031 0012 
Skype: leontrager 
Web: www.sejlsport.dk 

 
Fra: Egense Sejlklub <egense-sejlklub@live.dk> 
Sendt: 20. maj 2019 19:30 
Til: Leon Träger 
Cc: SES Egense sejlklub 
Emne: Spørgsmål fra Instruktørerne Egense Sejlklub 
  
Hej Leon 

 

Nu er det lige før dagen før dagen, hvor Sejlerskole Egense Sejlklub -> S.E.S. slår dørene op og 

tager imod de første 8 børn/unge der er tilmeldte S.E.S. 

 

Et spørgsmål er trængt sig på fra instruktørerne et spørgsmål de ikke syntes at have fået belyst på 

kurset i marts. 

 

Nemlig er der i lovgivningen et reglement om krav til: 

• Førstehjælpskursus? 

• Følgebåde og deres skipper? 

Eller er der nogen steder i D.S. site det kan findes? 

Skal hilse og sige de alle glæder sig til at ses til instruktør II  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.soefartsstyrelsen.dk%2FSkoleFritidssejlads%2FSkolerInstitutioner%2FKravUdd&data=02%7C01%7C%7Cc06ab4e597634277942e08d6ddd6dce4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636940312228667807&sdata=qR2NjpsvIpvNRuvxH4sps11%2FNBvpJDFZwt3NMKUdXAQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvallensbaek-sejlklub.dk%2Fungdom-2%2Fsikkerhed%2F&data=02%7C01%7C%7Cc06ab4e597634277942e08d6ddd6dce4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636940312228677815&sdata=m2ikiawHi%2FcPOFyY%2B84gq7xFn3bqJVKKsDn3Qtq5svk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsssejlklub.dk%2Fungdomsvenlig-sejlklub-certificering%2F&data=02%7C01%7C%7Cc06ab4e597634277942e08d6ddd6dce4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636940312228677815&sdata=1xSmKroZt5PUmOWU7ZRiH2qfj6K6pmkumlxfRSBTjwo%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sejlsport.dk&data=02%7C01%7C%7Cc06ab4e597634277942e08d6ddd6dce4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636940312228697836&sdata=etdY2ji0BqzU8tI%2FFan2jxm7a8qGyYwbdjyDcc1n4UQ%3D&reserved=0


 

 

På forhånd tak for hjælpen. 

På Sejlerskole Egense Sejlklubs vegne  
Egense Sejlklub 
Sekretær Bettina Jane Nielsen 
98310057 
Kystvej 1 
Egense 
9280 Storvorde 
egense-sejlklub@live.dk 
www.egense-sejlklub.dk 
CVR.NR. 72715810 

- S.E.S. børn/unge medlemmerne er der krav om aflæggelse af 
svømmeprøve? Tovholder -> Lars Skovgaard spørg om han vil hjælpe 

- STATUS: Ingen krav det er kun om ES kræver 

-  

- Bestyrelsens skal se på og beslutte og korrespondance eks. mail fra politiet, 
forsikringspolicer, osv. skal offentliggøres for medlemmerne?  

- Svar: Bestyrelsen har beslutte at det er ikke normalprocedurer at fremlægge  

-  

- Zietwing -> hvad har oprettelsen kostet? Se Årsrapport 2017/2018 og sendes med ud 

-  

- Havnefogeder/ pedeller -> udgifter 2019 contra havnefoged 2018  
- Svar: Fremgår af Årsrapport OGF 2020 

 

- NOKAS udbedes specifikationer på de kameraer der er opsat i ES. BJN finder svar 

Vedr. overvågning godkendte nogle medlemmer ikke politiets mail som nok for at have 
overvågning af ES private område. JBS lovede at bestyrelsen tog yderligere hånd om den 
sag.  
Alt mailkorrespondance er ikke offentlig tilgængelig. Dvs. også mail fra Politiet 
 
Som aftalt bekræfter jeg hermed at de af NOKAS i Maj måned monterede overvågningskamera, ikke har 
indbygget ansigtsgenkendelse. 
Ligeledes bekræfter jeg hermed at de kun optager ved bevægelser foran kameraet og at der kun optages 
video og ikke Lyd. 
  
Ønskes mulighed for optagelse af Lyd eller Ansigtsgenkendelse, vil kamera samt optager skulle udskiftes og 
opgraderes, samt der vil skulle tilknyttes en tredjepartssoftware. 
  
Med venlig hilsen 

Michael Larsen 
Salgschef  |  Nokas Danmark 
  

mailto:egense-sejlklub@live.dk
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.egense-sejlklub.dk%2F&data=02%7C01%7C%7Cc06ab4e597634277942e08d6ddd6dce4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636940312228697836&sdata=UOr1aPY%2FBKKq42pHXY%2FdYChtuOw8Ea9AKUanmFX4CtM%3D&reserved=0


 

 

Mobil:  +45 30 30 00 10  |  Omstilling:  +45 70 20 22 20  |  www.nokas.dk  |  brochure  |  Video 

  

 

 

3:Formanden:  

Flydebroer Glyngøre Havn: 

- Set. Tak. Men nej tak pga. betingelser. 

 

4:Næstformanden:  

 

Helhedsplan proces: 

- Ansøgning og motivations skrivelse indsendt 

-  Svar desværre ikke noget i 2020 

- BJN skriver en forklaring med ide om helhedsplan og udbeder møde med kommunen 

 

 Havnefoged/pedel 2019: Jens & Trine: 

- Status drøftet 

 

Nye fiskerhuse: 

El: fiskehusejerne graver kabler ned og medlem/elektriker tilkobler, når det klar i løbet foråret 

Fra sidste referat: 

- Opgørelse for de 8 der har købt i Kongerslev og indbetalt på aconto mangler.  

 

- Gennemgang med 2 medlems tovholder på møde fredag 24/1 så der bliver gjort op og 

afsluttet til årsrapporten 

 

Mail Medlem vedr. slæbested udbedring: 

- Lægger projektet i budgetforslag til dette regnskabs år 2019/2020 til godkendelse på OGF 

2020 

 

Kran udbudt NIVÅ: 

- Af hensyn til økonomi besluttes det at det ikke er nu, vi vil brug penge på noget sådan. 

 

Søsætnings datoer aftalt og udsendt. 

 

5:Kassereren: 

Zietwing: alle 2020 priser er d.d. opdateret 

 

Hokas: Status: 

 

tel:+45%2030%2030%2000%2010
tel:+45%2070%2020%2022%2020
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nokas.dk&data=02%7C01%7C%7C47d5911c3f66452c7e2108d7833af817%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637122161597660855&sdata=kaEgqeons6bYy4YDRImEejZAOdcqtNYRe10cJTMe%2Fm4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sebrochure.dk%2FNokas_Vaerdihaandtering%2FMailView%2F&data=02%7C01%7C%7C47d5911c3f66452c7e2108d7833af817%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637122161597670863&sdata=VgcGz5oDtx2tmhXk8sYhhQwhjw%2FI%2Blxyf5W9UeC5kP8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sebrochure.dk%2Fvideo%2F3294&data=02%7C01%7C%7C47d5911c3f66452c7e2108d7833af817%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637122161597670863&sdata=%2Fyxk3RsJcghywpBXe5KkSFK7kNb6zwmp2ZzXU%2Fy2iuA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nokas.dk&data=02%7C01%7C%7C47d5911c3f66452c7e2108d7833af817%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637122161597650846&sdata=99F3znrnFKt37XA7LG1Pwbo1f3H3wYTATuQf5s00%2BzE%3D&reserved=0


 

Intrum: Status: 3 medlemmer  

 

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 28/11 – nu ->   

Spar Nord & Sparekassen Vendsyssel: gennemgået 

 

Debitorkonto oprettet hos MOU Brugs til indkøb af is til salg.  

- Status  

 

Debitorkonto oprettet hos Min Købmand til diverse: 

- status 

 

6:Sekretær:  

ES – Børne/unge sejlads: 

- S.E.S. 7-11 fremmødte om mandagen 

- Tovholder ønsker tilskud til driften af S.E.S. eks. pr. antal tilmeldte b/u i S.E.S.: 

kommune tilskud + kontingent -> godkendt af enig bestyrelse 

- SPAR NORD FOND donation til Følgebåd 25.000 kr. arbejdes på af tovholder på at 

indkøbe korrekt model der passer til S.E.S. behov 

VMV: 

Arbejder frem mod Havnens Dag 2020 

Forslag til Åbningstaler: Jan Nymark Thaysen – JAN har givet tilsagn om fremmøde 

 

7:Bestyrelsesmedlem: 

Uddybning fra Hede Danmark: 

- Møde: Resultat: 

- HJT okay med den fremvisning af maskine. Bekymring for prisen mht. anstellingsprisen.  

- Nyt tilbud overstiger budget Nej Tak 

- BJN rykker Svendborg uddybning + bestil til renden forår 2020 

 

Tagmaler kontaktet vedr. reklamation:  

Afventer kommunen for tilskuds tilsagn. 

 

Forslag fra medlemmer : 

- Vi vil gerne foreslå at der kommer blandingsbatteri og håndbruser op ude på 

baderummene. Da vandet er meget varm om sommeren, der imod kold om vinteren pga. 

solcellerne. Det er ikke godt med varmt vand til børnene. 

- Bestyrelsens afgørelse: 



 

-  Kontakt Veje VVS Jesper 20605616 for en løsning/pris overslag i forhold til at undersøge 

vedr. temperaturstyringen eller opsætning af blandingsbatterier på 5 baderum -> JBS 

tager opgaven  

- Status 22/10: JBS tager til næste møde 

- Status 7/11: BJN forsøger at fange Veje VVS 

- Status 29/11: BJN har kontakt til Veje VVS, sendt foto og bedt om tilbud. Jesper Veje har 

været forbi 25/11. 23/1 ingen retur melding 

 

8:Informationer siden sidst:  

 

9:Lidt blandet 

Hyttefade oprydning: 

- Ja – JLL og Trine 

 

1. Indkaldelse til OGF udsendes? 

- udført 

2. Indkaldelse til OGF udsendes ifølge vedtægterne forskrifter: 

-  aftalt 

Punkter til OGF indsendte: 

- Der er indkommet 1 forslag 

-  

Forplejning: 

- Sandwich eller andet – Chris undersøger 

 

Lokale: 

Under 80 Klubhuset 

Over 80 Mou skole 

 

 

Brændt båd drøftet: 

- Bro ES-krav    

- Medlemmer orienteret 

- Sø assurancen  

- Politiet 

- Båd på land 

 

BJN: Anmeldelse fra anonym for socialbedrageri i forhold til flexjob til Hjørring kommune  

 

10: evt. 

11: Næste møde tirsdag 18/2 kl. 18 + tirsdag dato 25/2 kl. 18.00(OGF-punkter) 

 

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 23/1 2020. 


