NYHEDSBREV FOR
EGENSE SEJLKLUB
Maj 2016
Kære Medlem & familie af Egense Sejlklub.
Dette er 4. nyhedsbrev Inkl. Referat fra bestyrelsesmøde 19/5 2016.
Nu er langt de fleste både/joller på plads i havnen trygt i deres
fortøjninger.
Fiskeriet er godt i gang og fjæsingerne er i farvandet. Pas nu på jer selv
derude. Hent evt. vejledning om behandling af stik på:
http://www.foerstehjaelp.dk/fjasing-en-giftig-fisk/
Og så er der lige evt. oprydningen af vinterpladsen…!

ES havnereglement foreskriver at:
Både må ikke henstå på landplads efter 1. juni uden særlig aftale.
Så har du endnu ikke fået din båd i vandet eller flyttet, da venligst kontakt
Pladsanviserne Jan Brix eller Kaj K. Nielsen snarest. Ellers vil der blive
flyttet båd på ejers regning til ”salgs” pladsen.
Stativerne flyttes ligeledes af ejer fra vinterpladsen inden 1/6 og kan
anvises en plads bag masteskuret for sommeren.

Fra Bestyrelsen:
Og i skrivende stund har Kassereren indmeldt 18 nye medlemmer siden
28/4 2016 i systemet dvs. 29 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: 195

Klub års mærke: bestyrelsen har vedtaget at alle både/joller skal have et
klubårsmærke i lighed med slæbested mærkerne, disse er bestilt og de er
leveret, kan afhentes på kontoret.

Fri/optaget vendeskilt m/dato clips:
Efter ønske fra medlemmer har bestyrelsen indkøbt nogle lette anvendelige
fri/optaget skilte med dato clips, som kan erhverves på kontoret mod et
depositum på 250,- kr.

Danske Tursejlere:
Bestyrelsen har besluttet at tegne et medlemskab i Dansk Tursejlere. Det
har den fordel for ES medlemmer, at de får en rabat og klubben får fordele
af medlemskabet.

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.
Elmåler: der er bestilt nye Elmålere til levering snarest. Alle elmålere er
udsolgt fra kontoret så venligst tålmodighed om du ønsker at anskaffe dig
en til forbrug af Elmåler på dit fartøj.
Mobil Pay er lige nu ved at blive sat op til Mobil Pay Business, så vi er
klar til sæsonen. (de er ikke de hurtigste)
Kassereren Er en glad mand, da han nu kun har 5 fakturaer der endnu
ikke er betalt af medlemmer. Disse har desværre ej hellere reageret på de
mange henvendelser fra kassereren. Ikke betalende medlemmer vil nu få
tilsendt et Suspensionsbrev med advarsel om eksklusion af Egense
Sejlklub om ikke skyldigt beløb indbetales.
Kontoret: nye kontor åbningstider torsdage kl. 14- 18 for sommer
sæsonen
Havnefoged sæson 2016. De første gæstesejler har nu mødt en glad Kurt
på runde. Flaget bliver dagligt hejst ca. kl. 8 og strøget igen til aften.
Rensning af fiskegarn ved fiskehusene: Bestyrelsen har fået
spørgsmålet, hvem må benytte faciliteterne? Ud fra vedtægterne er det
medlemmer, der må benytte faciliteterne på havnen. Bestyrelsen tolker det
således at, som aktivt medlem må slæbestedet bruges ubegrænset og der
må renses fisk/ruser/garn efter de fastlagte principper.

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.
Har du et par timer til at hjælpe med at løse en opgave giv lyd til:
Koordinering sker af tovholdere Jan Brix 22631530 eller Hans Jørgen
Thrysøe 40513520
Fra fest/aktivitetsudvalget: juni byder på:
Sct. Hans Aften 23/6 2016 kl. 18 Salg af pølser, Is, kaffe/the, boller og
kage.
Båltaler TV kendt fra ”de unge Præster” vores lokale præst Michelle Holst,
Mou sogn.
Kirkesanger Jeanette Lauritsen Tversted/Uggerby sogne synger for på
Midsommervisen og Blæsten går frisk over Limfjordens vande.
Der vil være gratis snobrød til børnene.
Hold øje med kalenderen, mød op og deltag.
Forslag til aktiviteter modtages gerne.
Maj har budt på mange spændende ting bla. Øl smagning, hvor de
tilmeldte fik en god smags oplevelse og Mulbjerg kro igen leverede noget
uovertruffen mad.

Sejlsikkert Instruktør Vøgg Thers fik medlemmerne oplært i at blive deres
egen ansvarlige sikkerhedsmand. En god instruktion og en øjne åbner for
mange om, hvad det er der skal til for at være fuldt ”up to date”.

Ved tvivl og dit grej er behørigt tjekket, spørg din lokale ”Sejlsikkert
ambassadør”
Nyt vedr. TORM stævne:
Nu er der godt gang i planlægningen, vi begynder at kan se op og ned og
knytte knob der heldigvis endnu ikke ser ud til at være nogle af dem der
går i hård knude….
Vi er så langt, så vi gerne vil have medlemmerne til at melde sig til at
hjælpe, se venligst opgave planen og oversigten. Tilmeld dig og spørg din
nabobåd om ikke I i fælles skab skal yde en indsats…
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.

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:
http://www.respektforvand.dk/SejlSikkert/Materialer
Medsendt vedhæftet er:
Sct. Hans opslag
Opslag om årsmærke 2016
Opslag om fri/optage skilt
Referat bestyrelsesmøde d. 19/5-16.
Opdateret kalender.
Opdateret Vedtægter, Havnereglement, Dansk Lystsejlerhavne og mindre
fiskerihavnes reglement standard.

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

