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NYHEDSBREV FOR 

 EGENSE SEJLKLUB 

Juni 2016 

Kære Medlem & familie af Egense Sejlklub. 

Dette er 5. nyhedsbrev Inkl. Referat fra bestyrelsesmøde 21/6 2016.  

Trods vejr og vind er lidt ustadigt endnu, makrellerne lader vente på 

sig er det sommersæsonen der står i kalenderen. Håber I alle får en 

god ferie og god fiskelykke. 

 

 

 

 

Fra Bestyrelsen: 

Og i skrivende stund har Kassereren indmeldt 11 nye medlemmer siden 

19/5 2016 i systemet dvs. 40 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: 205 
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Bestyrelsen har haft besøg fra Politiet og Kommuneingeniøren, hvor vi 

er blevet vejledt og guidet til, hvilken afmærkninger der mest 

hensigtsmæssigt i forhold til brugen af arealet foran Servicekajen og 

slæbestedet. Så der vil fremover opleves nogen forandring og vejledninger 

til bedre og mere hensigtsmæssig parkering af bilerne på havneområdet. Er 

der spørgsmål endelig spørg løs og vi vil forsøge at besvarer efter det der 

er vejledt i. Bestyrelsen har kun til hensigt at sørge for at havnen er bruger 

venlig for alle. (se gerne vedhæftet kort med venlig henstilling til hvor 

parkering anbefales) 

 

 

 

 

 

 

Orienteringsmøde på Aalborg kommune for foreninger: Formanden, 

kassereren og sekretæren deltog i et rigtig spændende møde for foreninger 

i Aalborg kommune. Der blev sat ord og billeder på hvad der forligger af 

muligheder for en forening i støtte og tilskudsordninger, noget vi nu vil se 

seriøst på i mange henseender for at give klubben et løft. Der er bla. Nogle 

puljer som vi tænkte: ”hold nu op det kan vi søge til XXXX eller YYY”. 

Vi fik ligeledes et fint udarbejdet materiale med hjem, hvor der er 

udarbejdet kontaktpersoner for dit og dat i kommunen. Alt i alt et godt og 

udbytterigt møde.  
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Vild med Vand: der har været afholdt orienteringsmøde vedr. dette 

projekt. http://www.vildmedvand.dk/  Ved mødet deltog: 

Projektleder Lone Buchardt Vild med Vand/ Nordea fonden. 

Visit Aalborg- Infocenter Hals, Egense Strand Camping, Aalborg 

Naturvejleder, Kiteworld.dk, Egense Borgerforening og selvfølgelig 

Egense Sejlklub Bestyrelse, havneudvalget og fest/aktivitetsudvalget. 

Derudover har Egense friskole og Naturbørnehave, Storevildmose centeret 

udvist interesse for deltagelse. 

Et meget positivt møde for at fremme samarbejdet i vores område omkring 

havnen, hvor vi konstaterede at de ting vi laver på havnen og i området i 

forvejen er så meget i tråd med ”Vild med Vand” projektet – mødet endte 

ud i at Formanden Jan Brix satte Egense Sejlklub på oversigtskortet for 

havne, der er ”Vild med vand” Havnens dag 2017: SÅ HUSK 10/6 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vildmedvand.dk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010062433237
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011664309638
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Løse hunde på havnens område:  

Den danske lovgivning er ikke at bøje,  

ej heller på Egense Sejlklubs arealer!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Loven siger: At man skal føre hunden i 

snor, på offentlige steder og denne snor 

må maks. være 2 meter lang. 

Så venligst, men bestemt SKAL ALLE HUNDE føres i snor!!! 

Bestyrelsen vil også venligst henstille til, at der ikke er hunde parkering 

ved indgangsdørene, da det kan være til gene for andre medlemmer og 

gæster der har ærinde i huset. 

Vi ved godt jeres hunde ikke gør noget, men det er ikke alle der bryder sig 

om at passere en hund eller kan tåle pelsdyr. Tag derfor hensyn. 

Vi har nogle fine hundeparkerings stolper på græsset ud mod havnen benyt 

dem gerne. I optimisthuset står der parasoller der kan lånes til at skygge. 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/med-hund-i-

naturen/#{"x":671157,"y":6240022,"zoom":2,"categories":["9"]} 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/med-hund-i-naturen/#{"x":671157,"y":6240022,"zoom":2,"categories":["9"]}
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/med-hund-i-naturen/#{"x":671157,"y":6240022,"zoom":2,"categories":["9"]}
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Klub års mærke: 

Bestyrelsen har vedtaget at alle både/joller skal have et klubårsmærke i 

lighed med slæbested mærkerne, langt de fleste både har fået udleveret og 

på sat årsmærket. De få der endnu ikke har fået udleveret kan blot 

henvende sig til en i bestyrelsen eller til havnefogeden. 

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 på medlemskab og 

klubben får fordele af medlemskabet i form af forskellige ting. 

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/ SWIPP  

Er lige nu ved at blive sat op til Mobil Pay Business. Imens du læser dette 

vil det blive oprettet med diverse koder og adgange. 

SWIPP oprettes så vi også kan tilbyde denne gratis betalings mulighed. 
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Kassereren  
 

Meddeler at der desværre nu har været nødvendig at udsende eksklusions 

brev til 2 medlemmer – der trods opfølgning og rykkere og advarsel – 

endnu ikke har betalt, derfor fået på mail og med anbefalet brev besked på 

deres eksklusion af Egense Sejlklub. Der er ryddet op og der er kun nogle 

få hængepartier vedr. indbetalinger som der er indgået aftaler vedr. 

 

Kontoret: nye kontor åbningstider torsdage kl. 14- 18 for sommer 

sæsonen 

Havnefoged sæson 2016. Flaget bliver dagligt hejst ca. kl. 8 og strøget 

igen til aften. Kurt glædes over det daglige liv på havnen og stortrives med 

havnefoged opgaven og møde de mange medlemmer og gæstesejler på 

havnen. 

Fra Havneudvalget: 

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:  Juli/August byder på:  

Hold øje med kalenderen, mød op og deltag.  

Forslag til aktiviteter modtages gerne.  

Juni har budt på mange spændende ting bla.  

Sct. Hans Aften. En våd en af slagsen, men vi gennemførte, og ca. 150 

besøgte havnen og den lokale Præst Michelle Holst Andersen, Mou holdt 

en god og fin båltale, hun foreslog at vi næste år i klædte heksen bikini, i 

stedet for den regnfrakke hun havde på i år. Men tusinde tak skal lyde til 

de mange frivillige med alle de mange forberedelser: flyer, skilte, indkøb, 

telt opsætning og nedtagning, bagning, salg o.m.a. ting. TAK, uden jer 

ingen arrangement. 
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SCT. HANS AFTEN 2016 
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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, naboen hjemme på vejen om ikke I i fælles skab skal yde en 

indsats… 

Der er brug for hjælp på vandet til at være med i mærkebåde, 

dommerbåde, jurybåde. Der skal bruges både. Kan din hjælp eller båd 

bruges spørg Stævneleder Kirsten Rambøl 41570258 kirramb@gmail.com 

Skriv hvad du har af erfaring, hvilke båd, motorstørrelse. Tilmeld dig 

gerne nu straks så vi får et overblik. 

På land er der brug for hjælpere til mange praktiske opgaver. Hjælper til 

modtagelse/guider, slæbestedhjælpere, spørge Jørgen, salg af is/øl/vand 

oma.  

Tilmeld dig og dine med hvad I vil hjælpe med og hvornår og hvor lang 

tid hos Bettina Lauritsen 28578045 egense-sejlklub@live.dk  

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

forkortelser der dukker 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 

mailto:kirramb@gmail.com
mailto:egense-sejlklub@live.dk
http://www.sejlsport-nord.dk/showArt.aspx?id=130
http://www.sejlsport.dk/ungdom/torm-grandprix
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Sejlsikkert ambassadør: Får mange gode snakke om redningsveste og 

ligger inde med gode råd og materialer. Så kom og spørg løs. 

http://www.respektforvand.dk/SejlSikkert/Materialer  

 

 

 

 

Redningsveste til låns:  

I masteskuret ligger der mange donationer af redningsveste der gerne 

udlånes til når der kommer børn, venner og familie med ombord og vil 

med jer ud og sejle. Henv. til en fra bestyrelsen eller havnefogeden.  

Radiointerview:  

Som sejlsikkert ambassadør blev Bettina Lauritsen interviewet til 

Nordjyllands radio om kampagne: 

Fiskeføde Kampagne:  

Der er opstillet flasker med påtegnelsen FISKEFØDE i klubhuset. Samt 

ophængt materialer om kampagnen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.respektforvand.dk/SejlSikkert/Materialer
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Interview om turisme til studie brug: Jørn og Bettina har i maj deltaget i 

et interview turisme og samarbejde omkring turisme i vores område og nu 

har de unge mennesker været til eksamen, Egense Sejlklub har modtaget 

rapporten og vil se om der er ideer og muligheder for ny udvikling for 

gode tiltag i og omkring Egense Sejlklubs område. Rapporten er tilsendt os 

om nogen har interesse i kompendiet, da henvend jer for fremsendelsen. 

egense-sejlklub@live.dk  

Ålefiskeri 2016: 

Over eftermiddagskaffen sidder der et par stykker og planlægger årets 

ålefiskeri, men så diskuteres der om, hvad er det egentlig der gælder af mål 

på kasteruse bøjlerne?  

Lovtidende siger: 

§ 21. Kasteruser må ikke være ovenvandsruser, dvs. at ingen 

del af redskabet må rage op over vandskorpen. Kasteruser 

må højst måle 90 cm i den forreste rusebøjle. For alle slags 

ruseredskaber gælder det, at maskestørrelsen (helmaske) i 

radgarnet må ikke overstige 40 mm. I kasteruser skal der anvendes 

stoprist eller spærrenet efter de almindeligt gældende regler for saltvand. 

http://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2010/02/100205_regler_for_aalefiskeri  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:egense-sejlklub@live.dk
http://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2010/02/100205_regler_for_aalefiskeri
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DER HOLDES AUKTION PÅ EFFEKTER UDEN EJER. 

Gennem længere tid har der været fremlyst ejerskab på effekter der 

henstår på havnen. Sejlbåden Kosten Gjøl og grøn jolle er der nu 

afklaring af ejerskab og disse er tilfaldet Egense Sejlklub. Vi har nu i 

bestyrelsen vedtaget at der afholdes auktion. Aktive & Passive 

medlemmer kan byde. 

Lørdag 16/7 2016 kl. 10.00 

Effekter der er på bud: 

Bådstativer, sejlbåd ”KOSTEN” Gjøl, Grøn jolle. 
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Kære medlemmer. 

    Egense, 22/6 2016. 

Denne båd savner bestyrelsen ejerskab på 

da den ikke er registeret som værende et 

fartøj en af medlemmerne ejer. 

Venligst henvendelse senest 6/7-16 til 

Pladsanviserne Jan Brix 22631530 eller  

Kaj K. Nielsen 26993007  
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Stativer i sommer hi: 

Husk at der skal være et navn skrevet på stativet eller påhæftet med et 

skilt. Så det er nemmere at bevare overblikket over hvis er, hvis….! 

Donationer: 

Donationer har der været mange af i løbet af året. Bestyrelsen takker på 

klubbens vegne disse er til stor fælles fornøjelse. 

Lige nu er der daglig avis i klubhuset, da vi har modtaget et 

gaveabonnement på 3 mdr. 15/6 -> 15/9 2016.  

 

Torvedage Hals: http://markedskalenderen.dk/marked/show/torvedage-i-hals  

Skanse spil: http://www.skansespillet.dk/atlantis-skansespillet-2016/ 

Dokkedal dagene: http://www.visitnordjylland.dk/dokkedal-dagene-musik-langs-

kysten-gdk1081222  

Se i øvrigt aktiviteter på: http://www.visitnordjylland.dk/hals-nordjylland  

Medsendt vedhæftet er: 

Referat bestyrelsesmøde d. 21/6-16. 

Kort over anbefalet parkerings anvisninger på havnearealet. 

Opdateret kalender. 

Invitation fra Egense Borgerforening – Musikalsk aften 19/8 kl. 20.00 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Sekretær/nyhedsbrevredaktør/web master 

Bettina Lauritsen 

Egense Sejlklub 

98310057 

egense-sejlklub@live.dk 

www.egense-sejlklub.dk 

http://markedskalenderen.dk/marked/show/torvedage-i-hals
http://www.skansespillet.dk/atlantis-skansespillet-2016/
http://www.visitnordjylland.dk/dokkedal-dagene-musik-langs-kysten-gdk1081222
http://www.visitnordjylland.dk/dokkedal-dagene-musik-langs-kysten-gdk1081222
http://www.visitnordjylland.dk/hals-nordjylland
mailto:egense-sejlklub@live.dk
http://www.egense-sejlklub.dk/


 

Bestyrelsesmøde 
 Egense Sejlklub 

Den 21.06.16. KL. 18.00 
Indkaldte:  Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe(HJT), Erling 

Kristensen (EK), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter: Kim Hansen 

(KH), Jan L. Larsen (JLL) 

Havnefoged Kurt Pedersen (KP) 

Afbud:   

Dagsorden 21/6-16:  

1:Godkendelse af dagsorden. 

 

- Ja 

 

1A: valg af ordstyrer 

 

- KH 

 

1B: valg af referent  

 

- BL 

 

2:Godkendelse af referat 19/5 -16 

 

- Ja og underskrevet. 

 

3:Formanden: 

 

Ansøgning Alkohol bevilling – Godkendt nu for 8 år. 

 

- Kaj Larsen er bestyrer ”proforma”, så nu er alt salg lovligt. 

 

Indkøb Elmåler Søren Haase er bestilt! Afventer levering. Rykker udmeldte medlemmer der har 

måler endnu! 2 afleveret. 1 manglende svar.  Ingen måler på kontor nu alt udsolgt. 

 

- Besøg af forhandleren ventetid ca. 3 uger. 

 

Aktivitetstilskud & Lokaltilskud fra Aalborg kommune JB; EK; BL deltog i møde på Aalborg 

kommune. Materialet tilsendt 17/6 2016 til alle i bestyrelsen. 

 



 

- Et godt møde der gav stort indblik i hvordan det er reglerne er og hvordan og hvor der 

søges og til hvad. 

 

Anticimex/Aalborg kommune – nu svar at vi godt kan få rapporterne 

 

- Så vi afventer næste rapport. 

 

4:Næstformanden:  

Arbejde på havnen – hvad skal udføres i kommende tid? 

 

- Ting der er sat i værk udføres, samt akut opstået ting. Ellers holdes Sommerferie. 

 

Tag-> endnu et tilbud . OBS mulighed for evt. tilskud Aalborg kommune 

 

- Tilbud på tag -> afvask; oliering; tjære maling. Obs mulighed for evt. tilskud fra 

Aalborg kommune. Og når vi tænker på alle de foranstaltninger og forholdsregler der 

skal gøres ved et sådant arbejde er det langt mere hensigtsmæssigt. Det gør vi. 

 

Vinterplads ryddes før 1/6 ifølge vedtægter! Stativer! / hvad gør vi nu?  

 

- Diskuteres hvad vi gør. Der holdes auktion over kasseret materiel den 16. juli kun bud 

ved fremmøde og af passive eller aktive medlemmer og 2 rep. bestyrelsen giver 

fremmøde og forestår salget. 

 

Medlems mails?!?! 

- Bestyrelsen enes om at anonyme citater ikke kan bruges til noget rationelt. 

- Medlemmet får en mail. -> BL skriver mail om hvilket svar der kan fremsendes som 

bliver juridisk korrekt efter samråd med Leon Träger DS. Dette godkendes af øvrige 

bestyrelse før fremsendelsen. 

 

5:Kassereren:  

Fartøj på land bag fiskerhus!?!?! Ikke betalt for.  

 

- Der sættes billede i nyhedsbrev og ejer fremlyses. – > 15/7 SU ellers med på Auktion–  

med i nyhedsbrev med billede og sættes op på havnen og båden. 

 

Nye medlemmer –19 /5 -> 7 stk. i alt 17/6 2016 i alt 35 ny indmeldte. 

 

- Fint og alle tilsendt opkrævninger og betalt.  

 

Spar Nord nyt. 

 



 

- Ikke noget særligt.  

 

Mobil Pay cpr.nr. Danske Bank Business papir til underskrifter. 

 

- Der skrives under og indsendes igen. 

 

Kontingent opkrævnings status? 2 eksklusionsbrev; 2 nye medlemmer opmærksomhedsmail; et 

passivt der har lovet betale! Et aktivt medlem der har lovet betale! Og nu 3 tilbage med rate 

betaling. 1 med skyld for 2 x manglende el aflæsning 2015 + 2016. 

 

- Orientering…! 

 

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 19/5 -> nu 

 

- Fremvist og god balance. 

 

Båd overtagning ”Kosten” Gjøl / hvad så nu? DBA; G&G; AUKTION? 

 

- På Auktion med ”bådstativerne” tages Kosten med og sælges med stativ. 

 

6:Sekretær:  

Spørgsmål fra fest/Aktivitetsudvalget.  

 

 Fornuftigt bud på ok forplejning af frivillige?  

 

- Der bliver ikke sat begrænsninger, men forventes at de frivillige selv kender grænsen. 

 

Kalender gennemgang.  

-> Sct. Hans 23/6; 

 

- Frivillige mangler der. KH Spørger om øl og vand kan sælges fra køkkenet? 

Bestyrelsen enes om at vi gør som vi plejer.  

 

Torm 27.+28/8… 

 

- Sponsorater i form pengegaver + præmie gaver / økonomisk savnes der svar på nogle 

ansøgninger. 

 

 Godkendelse af forslag for 2016 -> 

- Ja, aktiviteterne forslået af fest/aktivitetsudvalget er godkendt og der arbejdes videre 

på at få lave aftaler til diverse ting. 

 



 

Vild med Vand – møde 20/6 – referat. 

 

- Et fint møde hvor mange samarbejdspartner deltog og flere gode indlæg om hvad vi 

kan sammen. Mødet endte med at enes om at vi er med. 

 

Sejlsikkert ambassadør – radiointerview – fiskeføde flasken/kampagne materiale. 

 

- BL orienterede om at hun blev bedt om at deltage i et radiointerview i Nordjyllands 

radio om Sejlsikkert kampagnen.  

 

Nyhedsbrev/ Indhold 

 

- BL tog en hurtig gennemgang af det der er som forslag til at udsende i juni nummeret. 

Bestyrelsen godkendte og der tilføjes det der er vedtaget på dette møde. 

 

ES/NØJ/TORM Stævne 26/27/28 august 2016 /status (+træningslejr) – møde Kirsten Rambøl. 

Aalborg kommune Morten Ubbesen. Der er en del sponsorat ansøgning afsendt. Forslag til 

firmaer med økonomiske gevinst? Tegning af hjælpere nødvendig. 

 

- Der udsendes ønske om frivillighjælper der tegner sig for at hjælpe i nyhedsbrevet. 

 

Kursus efteråret FLID + DS Klubkonferencen. (Aalborg kommune søges) 

 

- Bestyrelsen enes om at det er ok at; Flid Kursus -> BL; DS klubkonference -> JA til 

dem der ønsker at deltage om interesse. BL sørger for at søge Aalborg kommunes 

kursus kasse. BL -> orientere om DS klubkonference i nyhedsbrev. 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

 

- Slæbested rep. planlagt. 

 

8:Informationer siden sidst:  

Hamag/betalings anlæg: opsætning og rep. af anlæg. 

 

- Lampe der lyser over tankanlæg drillede og var skyld i anlægs svigt. Tank har nu egen 

strøm gruppe.  

 

El – østbroen – lysstanderlampe udskiftes. 

 

- Elektrikeren har nu fået ordre på at skifte lysstanderlamperne ved øst og vestbroen så 

de er mere driftssikker. 

 



 

 

Vandpumpe til at spule rør ned med: indkøbt. 

 

- Klar  

 

Interview om turismeplanlægning – JBS; BL? Endnu ikke modtaget rapport. 

 

- Afventer 

 

Kontrakt årligt tjek Weismann status? Endnu ikke til sendt! 

 

- Afventer 

 

Mærkning af ES Både – udlevering? 

 

- Går godt. 

 

Danske tursejlere – medlemskab? Nu medlem. 

 

- Flere nye medlemmer har nu også opnået rabatten ved tegning af forsikring der. 

 

9:Lidt blandet: 

KH: Vedr. Hunde i snor!?!? 

 

- Hvordan skal det hånd hæves. Nyhedsbrevet forsøges at gøres guide venlig herom og 

hvad bestyrelsen holdning er. Ellers må der henstilles til kontakt til myndighederne.  

 

10: Evt.  

- Generel snak omkring parkering på havnens område…!  

 

11:Næste møde dato?  

- Forslag om den: 11/8 kl. 18  

 

Referent af Sekretær Bettina Lauritsen 29/6 2016. 





 

 

 OBS. Om du savner et arrangement eller vil forslå noget kontakt da fest/aktivitetsudvalget 

herom  Bettina Lauritsen 28578045 / bettinaikki@live.dk  

 

Aktivitets kalender 2016. 

 TORM kapsejllads Egense Havn - 26. + 27. + 28/8 -16 

 Lystfisker konkurrence  - 10/9-16 kl. 8.00-15.00 

 Grill fangst aften    - 10/9-16 kl. 18.00 

 Naturvejlederen Esben Buch  - 24/9-16 kl. 13.00 

 – Havnen som spisekammer og bjeskurter 

 Store Kagedag   - 24/9-16 kl. 14,00 

 Nak & Æd dag Egense Lystfiskerlaug - 17/9 opstart kl. 12,00 spiser kl. 14,00 

 Standerstrygning   - 29/10-16 kl. 10,00 

 Afriggerfest   - 29/10-16 kl. 18,00 

 Optagning følg med på opslagstavlen - datoer følger. 

 Tema aften – Dansktursejlere  - 17/11-17 kl. 19.00-21.30 

 Julefrokost   - 3/12-16 kl.13 

 Generalforsamling  - 28/1-17 kl. 10 

 Tema aften Fiskerikontrollen  - 11/1-17 kl. 19.00-21.30 

 Guleærter   -11 /2 -17 kl. 18.00 

 Temaaften Navigation  - Feb. /dato følger 

 Temaaften Knob og splejs   - 16/3-17 kl. 19.00-21.30 

 Temaaften Sejlsikkert  - April 2017 

 Rengøringsweekend  - 22. + 23/4-17 kl. 8,30 

 Standerhejsning   - 29/4-17 kl. 10.00 

 Søsætning følg med på opslagstavlen - datoer følger 

 Havnens dag /VILD MED VAND - 10/6-17 

 SCT. HANS /Båltaler Jørgen Folkvang - 23/6-17 kl. 18.00 
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Velmødt til alle.  

Fiskekonkurrence fra Egense Sejlklub 

10/9 2016 kl. 8.00 – 15.00 

Hermed indbydes alle klubmedlemmer fra Egense Sejlklub og 

Egense Lystfisker Forening, samt gæstesejlere, venner og 

interesseret. 

Kl. 8.00 mødes der til tilmelding 25,00 kr. pr. fisker og 

rundstykker/kaffe/The 

Kl. 9.00 sejler vi ud og ønsker hinanden knæk og bræk 

Kl. 14.00 begynder indvejning af fiskene. 

Kl. 15.00 overrækkes præmier for størst, mindste, grimmest, 

flotteste, fleste, påklædning, udstyr, osv… Havnens bedste 

”sild” vil også blive kåret – hun kan nomineres til udvalget. 

 

 

 

 

Grill fangst aften: 

Kl. 17.30 tændes der op i grillen og vi laver en ”grill fangst 

aften” for dem der ønsker at deltage medbringer selv tilbehør 

og evt. reserve kød. Drikkevarer kan købes i klubhuset. Der 

serveres kaffe/the/kage. Pr. Pers. 25,00 kr. 

Spørgsmål vedr. fiskekonkurrence og grillaften til: Bettina 

28578045 / egense-sejlklub@live.dk  

mailto:egense-sejlklub@live.dk


Fredag den 19. august kl 20.00 inviterer Egense Borgerforening på en 
musikalsk aften leveret af:

THE SWINGING HOT DOG

 Malthe Nielsen - Sang & rytmeguitar

Henning Jensen - guitar & sang

Peter Søvad - kontrabas & vokal

Hot Dogs er meget inspireret af mindre vokale swinggrupper fra 
forrige århundrede, og deres finurlige måder at lege med 
stemmerne på. Med to guitarer og kontrabas, og naturligvis 
deres eminente vokalarbejde, fortolker de både kendte og 
mindre kendte evergreens. En spændende musikalsk blanding, 
der kan lede ørerne hen i retning af de tidlige Mills Bros., og 

Django Reinhardt.

SCA-BA-DU-BE-BOP

Med smagfulde afstikkere, til andre beslægtede stilarter, som ragtime, crooner-sang, rock-a-billy og 
50`pop, præsenterer Hot Dogs et varieret og underholdende repertoire.

Egense Forsamlingshus

Egense Forsamlingshus er ejet og drives af Egense Borgerforeningen. Huset er igennem de sidste 5 
år, blevet løbende renoveret, med nyt køkken, hvor der er 2 komfurer og industriopvaskemaskine. 
Der er 3 toiletter, hvoraf de to er handicaptoiletter. Der er handicap p-pladser, og handicap venlig 
adgang til huset. Der er adgang til moderne lydanlæg, samt wi-fi. Der er kommet nyt tag, i salen er 
der nye lofter, nye vægge og Forsamlingshuset fremstår top moderne, med gode faciliteter. Så kom 
og oplev en fantastisk aften, med god musik god mad i vores fantastiske forsamlingshus.

Pris 100,-

Der er mulighed for at købe en tapas tallerken incl. et glas vin eller en øl/vand, som serveres kl. 
19.00

Pris 75,-

Da der er begrænsede pladser, er tilmelding nødvendig og senest den 12. august til:

 Marna Hagensby pr SMS, eller du kan ring tlf. 22850327,  eller pr. mail marnahagensby@gmail.com

Egense Borgerforening




