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Kære medlemmer.   

24 timer i døgnet, 7 dage om ugen…! Tjahh sådan er det for os alle. Men indimellem 

var det ønskeligt at have lidt ekstra at byde ind med eller at kunne sætte tiden i stå...! 

Hvad er det så tiden løber afsted med? EU-lovgivningen GDPR – Persondata 

forordningsloven…! Vi jo alle har stiftet bekendtskab med i overflod det sidste 

stykke tid og skal alle forholde os til. Og det skal vi også i EGENSE SEJLKLUB. 

Derfor har den kvikke iagttager også bemærket at brolisterne er fjernet fra 

”slyngelstuen” og om nogen ikke ønsker deres navn oplyst, erstattes navn med 

medlems nummer efter 1/7-18. På kontoret er der anskaffet en makulator og der er 

arbejdes på højtryk med at rydde op i diverse mapper om hvad skal gemmes og hvad 

skal ud. Personer der henvender sig og spørge ind til diverse informationer på 

medlemmer, både, osv.… henvises til at tage personlig kontakt med den de søger. 

Såååå…. 

 

Kære Medlem. 

Om du ikke ønsker dit navn offentlig i klubhuset 

eksempelvis på brolisterne o.lign. 

Bedes du meddele dette skriftligt inden 1/7 på:  

egense-sejlklub@live.dk 

Men sommeren er over os til stor glæde for alle med et stort sejlerhjerte og der er 

mange mennesker: medlemmer, gæstesejlere, gæster på havnen tidligt og sent. Det er 

glædeligt at se den store interesse der ydes Egense Sejlklub. 302 medlemmer er 

indskrevet pr. 31/5 2018. Velkommen til jer alle, håber I får god fornøjelse på 

havnen, vandet og blandt de øvrige medlemmer. 

Mange aktiviteter er afviklet i for sæsonen og med god søgning og opbakning. Tak 

for det. Mange aktiviteter i vente. Bestyrelsen glæder sig over opbakningen og 

deltagelsen ved diverse arrangementer. Skønt med det sammenhold der tydeligt 

blomster på kryds og tværs af havnen og alder på medlemmerne. Som når et nyt 

medlem spørger, så siger en ”gammel” i gårde, kom så skal jeg vise dig og hjælpe. 

Eller hvordan der er nybegynder der sejler med en erfaren ud for at lærer at sætte 

garn. Det er en fryd for øjet og musik i øregangene. 
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Uddybning? – er en sag helt af kaliber i år. Helle-Saj fra Svendborg Uddybning 

vendte bunden i vejret og forliste i foråret, mere end 2 måneder på værft. 

Projektlederen sang en sang fra de varme lande om at de kom…! Og senest 22. maj. 

22. maj ingen Helle-Saj. Så bestyrelsen arbejde på højtryk for at få fundet anden 

løsning. Det blev rederiet Limfjorden der hjalp os ud af kattepinen og har uddybet 

renden. De nyrenoverede bøjerne er lagt ud på deres plads. Markeringspælene er sat 

af de frivillige imens du læser dette. 

Stativer/Master: Der skal være tydeligt navn på. Og det er vigtigt at der respekteres 

at der skal anvises opbevaring, da vi med så mange flere både også har langt flere 

stativer der skal opbevares. Skal du ikke have din mast på i år, da gå alligevel forbi 

og tjek op på den placering og om der er TYDELIG navneskilt på.  

Affalds Container – Aalborg kommune har i oktober 2017 indført ny affalds 

håndtering. Egense sejlklub er under denne ordning med 14 dags tømninger dvs. hver 

2. mandag. Klubben har derfor ikke mere selv egne container med Kommunens sorte 

660l containere – der skal bestilles og afbestilles i løbet af året.  

De blå containere der står omkring masteskuret, er klubbens ejendom og IKKE til 

affald, men havneudvalget har tænkt at benytte dem til diverse opbevaringsting. 

Milljøstation –  syd for masteskuret står en stålcontainer til miljøaffald. En sådan er 

lovpligtig at have på en havn. Snarligt vil der være en guide og piktogrammer med 

vejledninger til hvordan og hvad. 

Men tænk over, hvad du benytter den til!!!  

Og om du evt. selv kunne aflevere dit miljøaffald på en genbrugsstation. 

Med det i mente at alle opgaver skal en af de frivillige medlemmer udføre, deri blandt 

bortskaffelse af affald fra miljøcontaineren. 

 

Frivilligt arbejde –  Egense Sejlklub er en privat havn – altså medlemmernes! Stort 

set alt drives af frivillige kræfter. Det vil sige at du som medlem er medansvarlig for 

at sejlklubben og havnen ve og vel.  

Bestyrelsen har ansat Flexmontage til rengøringen, se gerne aftale seddel der hænger 

i køkkenet.  

Kurt som havnefoged i sæsonen til at sætte og stryge flaget og opkræve penge fra 

gæstesejlerne.  

Bettina er ansat 4 timer ugentlig til at søge fonde og puljer.  

Revisor til løn og diverse revisions opgaver.  
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VVS / Tømrer / Elektriker/ uddyber / pælerammer o. Lign hyres til ad hoc opgaver.  

Har du nogle ønsker for opgaver på havnen, der ikke står på ”to do” listen, da gerne 

spørg én fra bestyrelsen, hvordan en sådan opgave planlægges eller hvorfor den evt. 

må sættes i venteposition. 

Og som vores Formand udtaler: der er frivillige opgaver til alle, selv det at lave kaffe 

til de øvrige på arbejdes opgaver, er en frivillig opgave. 

Løse gående hunde – Medsendt er opslag fra nyhedsbrev juni 2016 omkring 

lovgivningen vedr. hunde og bestyrelsen henstiller stadigvæk til at overhold 

lovgivningen og udvise hensyn til andre, der færdes på havnens arealer. 

ÅRSMÆRKET 2018: kan afhentes på kontoret 😊 I år er det flot grønt. 

Kajak opbevaring i containeren/ Pris: 375 kr. årligt. Depositum nøgle: 150 kr.: 

Der er allerede nu indskrevet 6 medlemmer til opbevaring af deres kajak i 

containeren. Der er indtil nu 12 pladser til kajakér 

Diverse sager bestyrelsen har gang i, kan der nærlæses om i referatet fra 

bestyrelsesmødet 25/4-18 & 30/5-18 

Ramslaget: Da ingen medlemmer meldte sig til at hjælpe bestyrelsen med 

undersøgelser vedr. priser og arbejde for evt. reparation heraf. Beslutte 

bestyrelsen sig for at skrotte ramslaget ud fra en vurdering på at 

opgraderingen ville være til for høj en pris. Og at det ville være bedre at 

bruge de frivillige kræfter andet sted på havnens utallige opgaver af 

vedligeholdelse på anlæggene. 

Fiskerhuse: afventer tilladelse fra kommune for opførsel af sådanne. 

Så snart byggetilladelsen er i hus udbydes de 12 jordlodder efter først til 

mølle-princippet til selvbyg efter givet tegning og betingelser. 

Havneudvalgs nyt:  Arbejdsdage er hver onsdag og Knud Erik Sørensen 

er tovholder. Er der i øvrigt nogle medlemmer der ønsker at være aktivt 

deltagende kontakt da tovholder: Hans Jørgen Thrysøe 40513520 eller 

skriv en besked på: egense-sejlklub@live.dk  

Kommende arrangementer:  

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

• Arbejdsdag     - 6/6-18 kl. 9-14 
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• AOF – Vi laver mini havhaver   - 8/6-18 kl. 14.00-16.45 

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

• AOF – STAND UP PADDLING introkursus - 9/6-18 kl. 10-12 & 13-15 

• 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 

• Bestyrelsesmøde    -28/6-18 kl. 18.00 

• Sct. Hans Aften - børnebål heksene kommer sejlende - 23/6-18 kl. 16 

• Sct. Hans Aften båltaler Jens Lauritzen, Limfjordsrådet - 23/6-18 kl. 19 

• BESTYRELSEN SOMMERFERIE  - JULI  

• Bestyrelsesmøde    - ?/8-18 kl. 18.00 

• Fiskekonkurrence  for alle   -4/8-18 kl. 8-15 

• Maritimt Børne arrangement Rejer og snobrød - 5/8-18 kl. 10-12 

• Musik langs Kysten Dokkedaldage PÅ ES HAVN - 10/8 – 18 kl. 18 

Følg med i kalenderen.  

 

 

 

Og se reklame for de enkelte arrangementer i vedhæftet flyer. 

 

EGENSE SEJLKLUB HAR NU SALG AF T-SHIRTS 75 kr. pr. stk. 

Hvide i alle børnestørrelser og voksne størrelser 

Blå i voksne størrelser 

Kan købes på kontoret 
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Bestyrelsen henviser til at billeder lægges på Face Book Grupperne: 

Egense Sejlklub  https://www.facebook.com/groups/140700117788/  

Egense Sejlklub - kun for medlemmer  

https://www.facebook.com/groups/1694703800780519/  

Egense Sejlklub - Vild med vand   

https://www.facebook.com/groups/1802924209958457/  

Kontortiden sommer: torsdage sommer fra kl. 14-18 vinter kl. 14-16  

(ellers forhør jer, om der er en i havnen) 

 

Øvrige henvendelser/spørgsmål gerne på: egense-sejlklub@live.dk eller 98310057. 

PBV Sekretær Bettina Jane Nielsen, Egense Sejlklub. 020618 
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