Besvarelse af spørgsmål stillet på:
MEDLEMSMØDE 9/11 – 19:
(Spørgsmål / Svar)
Spørgsmål der blev udbedt besvaret:
S.E.S. følgebåd -> forsikring?
Svar: Undersøgt og Ja Ansvar og kasko selvrisiko 2000 kr.

S.E.S. Følgebåd skal den have propel beskyttelse? og en officiel godkendelse
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
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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
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?
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.
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
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Referent for Egense Sejlklubs Bestyrelse Sekretær Bettina Jane Nielsen 23/1 2020.

