NYHEDSBREV FOR
EGENSE SEJLKLUB
April 2016
Kære Medlem & familie af Egense Sejlklub.
Dette er 3. nyhedsbrev Inkl. Referat fra bestyrelsesmøde 28/4 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 de første
nyhedsbreve 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.
Fra Bestyrelsen:
Og i skrivende stund har Kassereren indmeldt 16 nye medlemmer siden
22/3 2016 i systemet dvs. 25 nye i 2016 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.
Medlemsantallet er så på: 192
Klub års mærke: bestyrelsen har vedtaget at alle både/joller skal have et
klubårsmærke i lighed med slæbested mærkerne, mærket sættes på
båden/jollen, således det kan ses synligt fra broerne. Så snart disse mærker
er levereret meldes det ud til medlemmerne, at de kan afhentes på kontoret.

Vedr. udleveret DS stander har vi fundet ud af at snorene i standeren er af
en dårlig forfatning, der er bestilt nye. Så henvend dig/jer på kontoret til en
ombytning.
Fiskehusejerne har modtaget mail til at tilkendegive om ejerne ønsker
overvågning af fiskehusene / se pkt. 3 i referat af 28/4 2016.
Mobil Pay er lige nu ved at blive sat op til Mobil Pay Business, så vi er
klar til sæsonen.
Der handles købspladser og fiskerhuse medlemmerne i mellem, når I gør
det, da husk at få de korrekte ALLONGE papirer hertil og indlevere disse
efter handlen til godkendelse af bestyrelsen. Alle Allongekontrakter skal
ekspederes i Egense Sejlklub. Der opkræves af køber 500,- kr. til klubben.
I henhold til gældende aftale vedtaget på generalforsamling.
Kassereren har haft lidt bøvl med opkrævnings udsendelsen af
fakturaerne i Economic systemet, men nu er de fleste genvordigheder vist
ryddet af vejen, desværre har kassereren oplevet at der endnu trods
genudsendelse af fakturaer og SMS opmærksomhed, stadig er nogle
medlemmer, der ikke har betalt kontingent og bådpladslejen eller reageret
på dette.
Her bør det bemærkes vi er alle frivillige og foreningsarbejdet er ulønnet.
Når du som sejler vælger at melde dig ind i Egense Sejlklub som er en
forening, da er der vedtægter der skal overholdes. Bestyrelsen er kun valgt
til at varetage medlemmernes interesser.
Kontoret: nye kontor åbningstider torsdage kl. 14- 18 for sommer
sæsonen
Havnefoged sæson 2016. Det er med stor glæde at bestyrelsen igen denne
sæson har underskrevet kontrakt med Kurt Pedersen. Velkommen ombord
Kurt, vi glæder os til at se dig og Baloo i fuld vigør her i sommer igen.
Henvendelse fra medlem om udsendelse af mail til Egense Sejlklubs
medlemmer. Sekretæren Bettina har modtaget en henvendelse om at vi har
forbrudt os mod persondataloven ved at fremsende nyhedsbrevene således

at alle mail adresser kan ses af øvrige modtagere. Dette beklages dybt, det
var ikke bestyrelsen bevist. Efter en god og konstruktiv dialog har vi nu
lært af dette og vil i al fremtid udsende ved funktionen BCC når vi
fremsender nyhedsbreve og andet relevant til flere medlemmer adgangen.
Tak for hjælpen til Karin og Gert Bjerregaard.
FRI/OPTAGE SKILTE: vedhæftet er der spørgsmål om hvorvidt
medlemmerne er interesseret i at få et sådan skilt der gør det letter at
signalere om ens bådplads er ledig/optaget.
Rensning af fiskegarn ved fiskehusene: Bestyrelsen har fået
spørgsmålet, hvem må benytte faciliteterne? Ud fra vedtægterne er det
aktive og passive medlemmer, der må benytte faciliteterne på havnen.
Brug af strøm til at højtryks rense garn: Bestyrelsen mener ikke der er
påkrævet brug af elmåler ved højtryksrensning af garn. Dog skal her lige
henstilles til at der ved højtryksrensning udvises hensyn til øvrige
fiskehusejere.
BLÅ FLAG BLIVER HVIDT FLAG:
Efter møde med turistchefen Inge Krogh fra Hals kan vi fortælle at det
kendte BLÅ flag bliver i 2016 til HVIDT flag. Dette skifte pga. de mange
restriktioner der er blevet. Se gerne mere på:
http://www.dr.dk/p4nord/artikel/nyheder/2016/01/08/094220.htm
Søsætnings datoer:
27/4 er nu veloverstået et par både er kommet på land og mange ligger nu
igen trygt på deres plads klar til sæson i et forrygende blæsevejr, men
fælleskabets klubånd blev til fulde vist, båden blev lagt til langs
honnørkajen til flytning dagen efter. Mange kander kaffe blev drukket for
at opretholde bare en nogenlunde anstændig temperatur….
Sidste planlagte er: 5/5 kl. 8 husk tilmelding på seddel i klubhuset.
Spørgsmål til:

Hans Jørgen Thrysøe 40513520 & Kaj K. Nielsen 26993007
Fra Havneudvalget:
Østbro projektet er nu ved at kan ses til vejs ende. Efter nogle
medlemmers store indsats og ligger snart klar til sæsonen, så snart EL og
Vand er tilkoblet.
Oprydningen og bort kørsel af tønder, træ og muslingeskaller er der også
gode kræfter der har/tager sig af.
Jollebroen er nu belyst og der kan bruges strøm ved de ny opsatte
lysstander.
Tak for indsatsen.
Havnen har stadig mange opgaver der bør ordnes, så har du endnu ikke
fundet vej til havnen, da er det nu, byd gerne ind med en indsats, så vi alle
kan nyde havnen og vores både efter fælles arbejdsindsats. Koordinering
sker af tovholdere Jan Brix 22631530 eller Hans Jørgen Thrysøe 40513520
Fra fest/aktivitetsudvalget:
Maj byder på:
Øl smagning – 7/5 – 16 kl. 16,00
(sidste tilmelding er overskredet men ring om du stadig gerne vil med)
Sejlsikkert instruktør - tjek egen redningsvest 21/5 -16 kl. 10,00
Hold øje med kalenderen, mød op og deltag.
Forslag til aktiviteter modtages gerne.
Marts/april har budt på Medlemsmøde med Egense Sejlklubs historie
fortællinger fra ældre medlemmer. Der var repræsentant fra lokalhistorisk
arkiv Sejlflod. http://www.sejlflodlokalhistorisk.dk/

Så ES historie bliver fremtidssikret, det bliver scannet ind i arkivet til
fælles fornøjelse – Link udsendes senere.
Temaaften – FLID Birger Isaksen Sæby var her og fortælle om hvad
FLID er.
http://flidhavne.dk/
Tjek evt. http://www.havneguide.dk/da
Desuden fortalte Birger om hans daglige virke som havnefoged i Sæby
Havn og koordinator for havnene i Frederikshavn Kommune og Birgers
frivillige arbejdet på redningsstationen i Sæby. Yderst interessant og med
gode humoristiske indslag.
Rengøringsweekend: mange aktive medlemmer tog en tørn inde i skabe
og skuffer, lampeskærmene, bjælker blev støvet af, blomsterkrukker til
plantet. Den ene gode opgave efter den anden blev klaret, så huset står klar
til kommende sæson, alt arbejdet skete under grin og sjov.
Tak for en fantastisk hyggelig weekend.
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:
Husk sejlsikkert instruktør besøg 21/5 kl. 10
http://www.respektforvand.dk/SejlSikkert/Materialer
Det sker:
- Samarbejdsaftale om gæsteplads imellem Hals/Mou/Egense
klubberne, se venligst medsendte aftale.
- Vester Bådelaug har arrangeret familietur til Egense Havn 3. + 4/6.
- Hals Bådelaug beder os hilse at alle ES´er er mere end velkommen til
tirsdags sejladser enten som gast eller med egen båd og besætning.
Se mere på: http://halsbaadelaug.dk/kapsejlads/

Fra Dansk Sejlunion:
Egense Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion (DS) og som medlem af
Egense Sejlklub har du da nogle fordele du bør vide du har adgang til:
-

Kurser i DS regi
DS bådforsikring
Forskellige rabattilbud
DS medlemsblad ”SEJLER” tilsendt 4 x årligt
DS tursejler-APPén ->
http://www.sejlsport.dk/din-union/til-sejleren/tursejler-app

Alt dette kan findes på: http://www.sejlsport.dk/kontakt

Der er udsendt tilbud om at komme på kursus som SUP-instruktør. Se
medsendte.
Medsendt vedhæftet er:
Invitation Øl smagning
Invitation Sejlsikkert / tjek egne redningsveste
Referat bestyrelsesmøde d. 28/4-16.
Opdateret kalender.
Samarbejdsaftale gæsteplads Hals/Mou/Egense Sejlklubber.

På bestyrelsens vegne
Sekretær/nyhedsbrevredaktør/web master
Bettina Lauritsen
Egense Sejlklub
98310057
egense-sejlklub@live.dk
www.egense-sejlklub.dk

