
 

NYHEDSBREV FOR 

 EGENSE SEJLKLUB 

Marts 2016 

Kære Medlem & familie af Egense Sejlklub. 

Dette er 2. nyhedsbrev Inkl. Referat fra bestyrelsesmøde 17/3 2016.  

Som vedtaget på Ordinær generalforsamling 30/1 2016 er nyhedsbrevet 

fremtiden for Egense sejlklub. I som medlemmer kan være 

medbestemmende på indhold og udformning. Så kom gerne med ris/ros og 

ideer. Der bliver som aftalt kopieret et antal nyhedsbreve til medlemmer 

uden mail adgang, disse kan afhentes i klubhuset. Og glædeligt at det 

første nyhedsbrev er afhentet af flere. For at servicere vores trofaste 

annoncører vil de blive tilbudt en ny form for at reklamere i ES regi, så om 

nogle annoncere, da bliver det nederst i disse nyhedsbreve.  

Husk at støt dem, der støtter ES. 

Face Book:  

Nogle har oplevet forandringer i Egense sejlklub gruppen – bestyrelsen har 

enes om at ændre for betingelserne på den offentlige gruppe – således alle 

indlæg godkendes at administrator. Men samtidig er der oprettet en lukket 

gruppe, hvor ordet er frit, så længe der afholdes en god etisk tone. 

 Så bed om medlemskab på:  

Egense sejlklub eller Egense sejlklub for medlemmer. 

 

 



 

 

Fra Bestyrelsen: 

es.formanden@outlook.com -> Jan Brix 

  &   

es.kassereren@outlook.dk -> Erling Kristensen 

Er to nyoprettet mail, der er oprettet for at synlig gøre, hvor tingene skal 

hen. Og for at gøre det nemmere i dagligdagen for formanden og 

kassereren og ved fremtidige overdragelser af diverse materialer.  

Men brug stadig også gerne vores fællesmail:  

egense-sejlklub@live.dk -> alle henvendelser sorteres og videresendes til 

den respektive af sekretæren. 

Og i skrivende stund har Kassereren indmeldt 9 nye medlemmer siden 

30/1 2016 i systemet og stort velkommen til jer og god fornøjelse i Egense 

Sejlklub. Nogle få har valgt at flytte båden, opsige deres medlemskab, til 

dem tak for denne gang og god vind. Dvs. at medlemstallet er nu på: 183 

heraf 26 passive og 4 æresmedlemmer. 

Kassereren har nu udsendt kontingent opkrævninger pr. 24/2 & 27/2 til 

alle enten på mail om ES har en sådan eller udsendt med post Danmark, 

skulle du/I mod forventning ikke have modtaget din/jeres opkrævning tjek 

da venligst din uønsket post om opkrævningen er havnet der, ellers da 

venligst kontakt Erling på:  es.kassereren@outlook.dk eller 20728814  

Rigtig mange har betalt  

ES vedtægter foreskriver om kontingent og medlemskab: 

§ 5. Kontingent, bådplads, leje af fiskehusgrunde, samt øvrige takster. 
Det er det enkelte medlems ansvar, at sørge for rettidigt at indbetale alle sine udestående til 

klubben. Klubbens kontingent og øvrige takster fastsættes for et år af gangen, på den 

ordinære generalforsamling. Kontingent, bådpladsleje og leje af fiskehusgrunde opkræves 

den 1. februar, og gælder for et år frem. 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge henstand med betaling, efter skriftlig ansøgning. 
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Og her skal bestyrelsen beklage en lille fejl der har indsneget sig i 

vores opkrævninger. Kapitalindskuddet på 200/100 kr. og 

Allongepenge på 500 kr. her er der blevet opkrævet beløbet plus 0,5 

%, hvilket er fejlen, men henvend jer gerne til Sekretæren for 

udbetalingen af det beløb der er betalt for meget ind. Da det drejer sig 

om under 200 kr. i alt fra alle medlemmerne, har bestyrelsen valgt 

denne løsning, så kassereren ikke skal ind på alle medlemmerne og 

skrive en kredit notater på 1,00 / 0,50 / 4,00 kr. 

Vinterens kontor dage: TORSDAGE kl. 14-16 eller send til 

fællesmailen: egense-sejlklub@live.dk  

Ordningen er i perioden fra standerstrygning til standerhejsning. Disse 

kontordage føles som en god succesfyldt ordning, der er mange der har 

brugt disse kontor dage til at få ordnet ting eller spurgt ind eller blot 

kommet forbi til en sludder og en kop kaffe. 

Søsætnings datoer: 

27/4 & 5/5 kl. 8 husk tilmelding på seddel i klubhuset. 

Spørgsmål til: 

Hans Jørgen Thrysøe 40513520 & Kaj K. Nielsen 26993007 

Svar på spørgsmål fra Ordinær generalforsamling  

Vedr. brug af indbetalte ekstra opkrævning 2015 fra medlemmer: 

Indbetalt fra medlemmer i alt: 28.080,- kr. + moms 

Brugt penge på vedligeholdelse og udskiftning og anskaffelse af: Lys til 

pladserne ved fiskehusene, jollebropladsen og tankanlægget (opsættes 

forår 2016). Overvågning indkøb, etablering og vedligeholdelse af 

eksisterende. Klubhusets SALTO dørsystem reparation og vedligeholdelse. 

Alarm til kontor. Alt dette er på fælles Faktura efter hjemtag af diverse 

tilbud udført af NOKAS & BONNESIKRING beløbende sig til: 23.837,60 

kr. + moms  
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NOKAS: 1812,50 kr. + moms x 4 årligt over 36 mdr.er prisen for 

overvågningssystemet med vedligeholdelse og evt. reparationer inkl. årligt 

eftersyn har bestyrelsen valget at sætte på almindelig vedligeholdelses 

konto. 

Alle fakturaer kan fremskaffes til eftersyn om ønsket, men giv da besked 

herom, da disse forligger og fremskaffes i regnskabet hos revisoren. 

Øvrige midler skal som aftalt bruges på renovering af servicekaj anlægget, 

hvilket bestyrelsen håber sker snarest. 

I den anledning vil bestyrelsen gerne bringe en efterlysning af medlemmer 

der har lyst til at være med til at søge fonde til dette projekt. 

Yderligere spørgsmål imødekommes gerne fra bestyrelsen.  

Fra Havneudvalget: 

Der har nu været planlægnings møde i havneudvalget. De første datoer for 

arbejdsdatoer har også med succes været i gang. Der vil snarest blive 

udsendt en ”to do liste” så har du ikke mulighed for at give fremmøde på 

de planlagte dage, da kontakt en af tovholderne Jan & Hans Jørgen og 

byd ind med, hvilken opgave du/I ønsker at byde ind med på egen hånd, og 

I kan aftale nærmere med henblik på materialer osv.… 

Arbejdsonsdag på havnen - 23/3-16 kl. 9.00 

I påsken arbejdes der på projekt Østbro kontakt evt. Kaj 26993007 herom. 

Arbejdssøndag på havnen - 3/4-16 kl. 8.30 

Arbejdsonsdag på havnen - 6/4-16 kl. 9.00 

Arbejdsonsdag på havnen - 20/4-16 kl. 9.00 

Arbejdssøndag på havnen - 24/4-16 kl. 8.30 

 

Havneudvalget og bestyrelsen vil gerne henstille til medlemmerne at 

være behjælpelig med oprydning af alle de mange stativer der nu står 

bag fiskehusene, således at er der ikke navn på det der står, trækkes 

det frem i en bunke pr. 2/4 2016 og efter 14 dage fjernes overskydende 

så der kan blive ryddet op og plads til dem der har aktiviteter og 

bruger havnen. 



 

Pladsanviserne og kassereren efterlyser ejer af følgende 4 fartøjer, som 

vi ikke kan finde nogen at opkræve bådpladsleje fra. Om ikke ejer findes i 

løbet af sæsonen må der fremlyses ejer i statstidende og efterfølgende 

afholdes auktion på effekterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fra fest/aktivitetsudvalget: 

Tema aften – navigation var en fantastisk underholdende aften ved 

Andreas Mejlgaard. Hvor der var mange fremmødte.  

Se vedhæftet med billeder fra denne aften.  

 

April byder på:  
  

Medlemsmøde – ES historie - 9/4-16 kl. 10,00 

Medlems tema aften – FLID - 12/4-16 kl. 19,00-21,30 

Rengørings weekend - 16. + 17/4 2016 kl. 8,30 

Standerhejsning - 30/4 -16 kl. 10,00 
 

 Hold øje med kalenderen og mød op og deltag. Forslag til aktiviteter 

modtages gerne. 

Vi har nogle stole der har set bedre dage er der nogle af medlemmerne der 

kender/ved nogen/noget mht. ombetrækning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyt vedr. TORM stævne:  

Torm og NØJ (nordøstjysk kreds), DS (Dansk Sejlunion) bliver tre 

forkortelser der vil dukke op igen og igen i 2016 – Da vi i Egense Sejlklub 

er udvalgt til det store kapsejllads stævne. Møde med samarbejdes partner 

blev afholdt 18/2 og der trækkes nu i arbejdstøjet. Vi skal bruge mange 

hænder og midler, så meld gerne ind, om du eller dit firma kan byde ind 

med noget. Se vedhæftet. 

Der er nu så småt ved at blive lavet gode aftaler og dette er kun 

begyndelsen til nogle gode samarbejdspartner, vi i ES forhåbentlig også 

kan få glæde af i fremtiden. 

 http://www.sejlsport-nord.dk/showArt.aspx?id=130  

http://www.sejlsport.dk/ungdom/torm-grandprix  

TORM Ungdoms Grandprix 

Europe, Laser Standard, Laser Radial, 29er samt Hobie 16 SPI 

27. - 28 aug. Egense Sejlklub / Nordøstjysk Kreds 

Sejlsikkert ambassadør: 

Lørdag den 12/3 2016 var Bettina tilmeldt og afsted på kursus indbudt af 

TRYGFONDEN OG SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅDS sejlsikker 

kampagne: Bliv sejlsikkert ambassadør. 

En spændende og inspirerende dag hvor ambassadørerne blev klædt på til 

at gå ud og udbrede sejlsikkert kampagnen.   

Hvad er der så i det for Egense Sejlklubs medlemmer? Der vil i de næste 

nyhedsbreve blive vedhæftet nogle af de gode materialer og 

kurser/arrangementer i klubben om emnerne. Er der nogen der gerne vil 

vide mere, da spørg endelig løs og lad os få en god sejlsikker sæson. 

http://www.respektforvand.dk/SejlSikkert/Materialer 
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Fra medlem til medlem: 

Medlemmer Mette Olsen & Andre Antonsen, der har denne Ørnvik har 

sendt denne information om andre medlemmer har interesse i at indkøbe et 

net til overdækning af deres båd, for at holde presenningen i skak i blæse 

og vintervejr. 

http://www.norvosportsnet.dk 

Mette og Andre har: 

 NET 100 MM GRØN 400 X 600 CM   

Og 

NET 150 MM GRØN 500 X 800 CM    

De laves i alle mulige størrelser. 

 

Uddybning 2016: 

Veludført og hurtigt er vist overskriften i året uddybning. Svendborg 

uddybning kom sidst i februar og det er tidligt i forhold til hvad vi plejer, 

men pga. af dead lines datoer i Klaptilladelser og uddyberens tidplaner 

kom Egense først i rækken når de kom til Limfjorden. 60.000 kr. Som 

udgiftspost er det i den billige ende af skalaen i forhold til tidligere år.  

Bestyrelsen er bevist om at det trænges med en opgravning vest for 

jollebroen. Der vil snarest muligt blive søgt behørige tilladelser til dette 

projekt. Er der nogle jolle sejler der føler der er et problem, da ville de 

kunne blive til delt en plads på østsiden af jollebroen. 
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Sidste nyt fra Bestyrelsen er: 

ØSTBRO PROJEKT:  "To do" planen for østbroen er at vi har 7 

brofag der skal udskiftes, det indbefatter at der er medlemmer der er 

behjælpelig med at: 

- i påsken skilles eksisterende brofag 

- efter påske tages de gamle fag op og de nye isættes. (dette før 

søsætningen) 

- reetablere broen med vand  

- ny installere el og lysstander (selve el arbejdet er taget tilbud hjem på, så 

dette udføres behørigt af en professionel) 

- nye rød/grøn skilte 

- og klar til sæson :-) ....... (håber vi)  

Så er der et par timer ledige til at byde ind med til disse opgaver, da giv 

lyd. Tak. 

 

Medsendt vedhæftet er: 

Referat bestyrelsesmøde d. 17/3-16.  

Opdateret kalender. 

Opdateret dataskema (dette er påført medlems fødselsårstal, det er til brug 

for indrapportering til Aalborg kommune & Dansk Sejlunion og Dansk 

Idrætsforbund).  

På bestyrelsens vegne 

Sekretær/nyhedsbrevredaktør/web master 

Bettina Lauritsen 

Egense Sejlklub 

98310057 

egense-sejlklub@live.dk 

www.egense-sejlklub.dk 
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