
 

        Bestyrelsesmøde 
 Egense Sejlklub 

 25.4.18 kl. 18.00 
Indkaldte:  Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe(HJT), Erling 

Kristensen (EK), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Jane Nielsen(BJN), Suppleanter: Jan L. 

Larsen (JLL), Eskild Ebdrup (EE), Havnefoged Kurt Pedersen (KP) 

Afbud:  

 

Dagsorden 25/4-18:  

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Ok 

 

1A: valg af ordstyrer 

- JBS 

 

1B: valg af referent 

- BJN 

 

2:Godkendelse af referat 26/3 -18  

- Ja og underskrevet 

 

3:Formanden: 

Sct. Hans båltaler: 

- Lene Krabbe Dahl har meldt fra.  

- Forslag til ny båltaler Flere forslag drøftet. 

- BJN sender mail fra en ende af til en af dem kan! Der arbejdes videre hurtigst muligt. 

 

Grus Vej: 

- Opfølgning? 

- Lovet færdig inden udgang af april, så der afventes om ikke det overholdes. 

 

Service aftale Veissmann 

- Bør den opsiges eller? 

- BJN opsiger denne aftale efter enighed i bestyrelsen. Og der arbejdes videre på at få en ny 

aftale i stand. 

 

Solvarmeanlægget: 

- Har haft kontakt til Veje VVS / nej til service aftale.  

- Kongerslev El / service aftale? Tilbud fremsendes 



 

- Der skal findes fejl på systemet og repareres 

 

Vestbro lys/el: 

- Udbedres hurtigst muligt – tilbud på hvad renovering af lysstander koster 

- To lysstander får ny ”hat” magen til øvrige lysstandere. For at få en bedre lyskilde. 

- Bestilt kontakt til øl/værktøjsskuret der skal bruges til opladning af diverse el værktøj. 

- Nye hængelåse til øl/værktøjsskuret & den gammel container, så nøgler til kontoret kun 

skal bruges der  

 

Kaffemøde HALS – MOU – EGENSE: 

- JB + HJT + BJN deltog. Godt givtigt møde. ES holder næste møde til november 2018. 

 

4:Næstformanden:  

Søsætnings dato 2018:  

- Aftalt på følgende datoer: 21/4 + 2/5 + 12/5 

- Bøjer -> manglende anker hvad gør vi? HJT tager opgaven 

 

Container: 

- Åbning i den anden ende? JBS har en passende dør til foræring. Vi finder en der kan 

svejse. 

 

Bedding ved optimist slæbested: 

- 2 x 16 m jernbane skinner + vogn fra Hals Både laug 

- Transport findes løsning model på AVAS spurgt efter pris ved lejlighed. 

 

Arbejdes onsdage: 

- Knud Erik Sørensen tovholder rolle om onsdagene 

- Røgeovn ankommet 

- Jolle bro pæle tjekket og udskiftet 

- Flagstænger fra Dokkedal Borgerforening – der foræres endnu ca. 20 stænger. BJN mail 

til Gert Frølund om opsætning af flagstænger og banner 

 

Flydebroer Skagen Havn: 

- Se tilsendte 

- Der undersøges nærmere om hvad der er af armering? Ellers tager vi til Skagen og ser på 

broerne. 

 

Helhedsplan skitse: 

- Foto plan fremvises 

 

5:Kassereren:  

Zietwing Firma med database, fakturering, bogføring o.m.a. i et: 



 

- Status på skyldner? 

- Der er 12. Og de bliver fredag meddelt at de er ude nu pr 27/4-18. og kontakt os for 

fjernelse af deres aktiver.  Ingen vej udenom herefter er det nyt indmeldelse gebyr 

besluttet af en enig bestyrelse. 

 

Nye medlemmer: 

- 15 nye medlemmer 2018 indmeldt siden 26/3 2018 til 25/4 2018, heraf 13 børne/unge 

medlemmer 

- Statusmedlemstallet 26/3-18 i alt 276 medlemmer fordelt på: 

 209 Aktive; 33 Børne/Unge; 34 partner/passive 

 

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 24/3 -> nu – tallene fremsendt fra EK  

 

6:Sekretær:  

Kontoret: 

Egense årets landsby Aalborg  

- Banner for ES + Egense Borgerforening + Egense Friskole 

 

Kystbysamrådet: 

-  Næste møde 29/5-18. BJN forventer at deltage. 

 

AOF: ”den nære aftenskole” Kystbyerne/Dokkedal+Mou+Egense 

- Nyt sommer program på vej 

 

Nyhedsbrev April/Maj 2018 / Indhold 

- Nyhedsbrev indhold?  

- Sendes BCC/ d.d.  

 

VILD MED VAND/ Havnens dag 2018: lørdag 9/6: 

Planlægningsmøde 1/5 kl. 19  

- Planlægning 

- Opgavefordelinger 

- Sponsor gaver  

 

Fundraiser: 

- Friluftsrådet og Nordea fonden skal søges i foråret  

- Masteskurs tag 

- Spar Nord 1000 kr. Havmiljøvogter BJN  

 

Musik langs kysten – Dokkedal dag 10/8-18 kl. 18: 

- Sun Dance Duo. bestilt. 

- Mad fra Mulbjerg kro aftalt 



 

- Medlem Ivan Nielsen medhjælper på projektet 

- Koda & Gramex – opkrævning for 10/8-17 dette skal vi være obs på ved sådanne 

arrangementer. 

 

FLID:  

- Persondata forordningsloven kursus Marselisborg 7/5 

 

Sejlsikkert: 

-  seminar 5/5 Egå 

 

 

Kalender:  

• Standerhejsning    -28/4-18 kl. 10.00 

• Maritimt stumpemarked – salg af grej fra trailer - 28/4-18 kl. 12.00-16.00 

• Til rigger fest tun mousse & Kogt skinke m/gemyse 75 kr.- 28/4-18 kl. 18.00 

• Søsætning    - 2/5-18 kl. 8.00 

• Søsætning    - 12/5-18 kl. 8.00  

• Høst af muslinger & øster til Skaldyrs ta´selv bord - 13/5 2018 kl. 10- 13 

• Børnearrangement – lær at høste skaldyr   - 13/5 2018 kl. 10 - 13 

• AOF Mand (folk) tilbered din fisk – tilmeld på AOF - 20/5-18 kl. 10-15 

•  AOF Speedbåd certifikat – tilmeld på AOF  - 26.+27/5-18 kl. 9-17 

• Maritimt børnearrangement/Sejlerskole læring om båd – 26/5-18 kl. 10-12  

• Skaldyrs festival ta´selv bord (SU inden 18/5) Pris 50,- - 26/5 2018 kl. 13 

•  Bestyrelsesmøde    - 30/5-18 kl. 18.00 

• AOF – Skævevinkler, nærmotiver og naturoplever - 2/6-18 kl. 10-14 

• HAVNENS DAG 2018 – aktiviteter for alle  - 9. juni 2018 kl. 10-16 

• Sommerfiskeri for alle   - 16/6 2018 kl. 8-14 

• Sommerfest for alle – pattegris med salat 65 kr pr pers - 16/6 2018 kl. 18.00 

• Maritimt børnearrangement   - 17/ 6 2018 kl. 10-12 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

JBS  1 læs grus til pladsen er fordelt ud 

 

8:Informationer siden sidst:  

OGF 27/1 2018: 

- Ramslag arbejdes gruppe? 



 

- Kopi fra OGF 2018:  

D/ Bestyrelsen: RAMSLAGETS SKÆBNE? Reparation af nuværende? Nyt? Salg af 

gammelt og købe ydelsen for hver pæl? Brug professionelle pælerammer?   

Forslaget arbejdes der videre med af et udvalg, der undersøger priser, forsikring, 

regler på området. Udarbejder forslag til bestyrelsen. 

- Der spørges i nyhedsbrevet, hvem af medlemmerne der vil være med. 

- Ingen har meldt sig. 

- Hvad skal vi nu? Skrot? Ja ud fra ingen har meldt sig. Beslutter bestyrelsen at ingen 

ønsker at bruge tid på det ramslag. Men beholder de 4 rør. Krav at det sker inden Sct. 

Hans. 

- BJN kontakter en skrot handler 

 

- Ansøgning byggetilladelse af 12 nye fiskerhuse? 

- Kopi fra OGF 2018: G/Poul Erik Christiansen; Dion Esmann; Forslag om bygning 

af flere fiskerhuse og anden form for ejerskab/udlejning heraf.  

Det er vedtaget at bestyrelsen arbejder videre med om man kan få 

byggetilladelse fra Aalborg Kommune og lov til at bygge flere fiskerhuse. 

- JB & BJN sender ind til Aalborg kommune 

 

9:Lidt blandet 

Medlem har fået lov til at montere et stort ur på klubhusets vest gavl til alles fornøjelse 

 

Egense Hjørnets Ejerlaug OGF i ES klubhus 19/5 kl. 9.30 

 

Bypark indvielse Egense 25/5 kl. 16 – BJN deltager 

 

Svendborg uddybning har lovet at være her før 22/5-18 

 

Efter ønske bestilles der hvide T-shirts med ES logo til udsalg i blandt medlemmer. 

 

10: evt. 

Vedligeholdelse af ES-hjemmeside – Lars B. Kristensen er godt i gang 

  

11: Næste møde dato Onsdag den 30/5 kl. 18  

 

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 25/4 2018. 


