NYHEDSBREV FOR
EGENSE SEJLKLUB
December/januar 2016
Kære Medlem & familie af Egense Sejlklub.
Dette er 8. nyhedsbrev Inkl. Referat fra bestyrelsesmøde 30/11-16 +
16/12-16.
December måned er jo ofte en fortravlet måned med julefrokoster, gave
indkøb, sylte, bage, koge og stege. Her på havnen er det nærmest som om
dem der kommer forbi, får et pusterum og kan nyde roen og få en god snak
om den kommende sæson. Nogle har skiftet det ene fartøj ud med et andet
og så skal det med stolthed fremvise billeder af. Andre søger råd og
vejledning om vedligeholdelsen, hvor købes og hvem er bedst til dit og
dat. Og så snakkes der meget om de røget ål og sildene der ikke er at fange
til julefrokost bordet, eller om sælens togt i lystigt ta´selv bord af sildene i
nettene. Dog har enkelt fået afprøvet opskriften af ”Malerens bide sild”.
Nytåret forløb roligt, enkelte valgte at komme forbi og skåle nytåret ind
med hinanden. Januar har indtil nu budt på højvande og ekstremt lavvande,
blæst/orkanstød, frost og mildt vejr. Fugletræk ser nærmest ud til at foregå
i et væk syd og nord, mon naturen er af lave…! Spændende hvad sommer
sæsonen har at byde på i år.
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Fra Bestyrelsen:
Og i skrivende stund har Kassereren indmeldt 5 nye medlemmer siden
30/11 2016 til 2017 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 ved fintælling
på: 225

Nyeste optælling af medlemskab pr. 14/1 2017:
I forhold til den kommende generalforsamling lørdag 28/1 2017 kl.
10.00 er der fintalt medlemsantallet således fordeler det sig nu:
Passive medlemmer: 24
Aktive medlemmer: 196 + 5 indmeldt 2017
ialt 225 medlemmer d.d.
2016 optælling:
0-6 år:
7-17 år:
18-24 år:
25 år- derover:

1 medlem
0 medlem
2 medlemmer
217 medlemmer

Dvs. minimum fremmøde til Ordinær General Forsamling i forhold til
§20 Vedtægtsændringer er:
196 stemmeberettigede
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Vedtægtsændringer kan ske på Ordinær General Forsamling, når
minimum 1/3 af klubbens stemmeberettiget er til stede dvs. i alt: 66
Vedtægtsændringer kan vedtages om 2/3 af de stemmeberettiget er for
ændringerne. dvs. 44 medlemmer.

Bestyrelsen vil hermed opfordre
medlemmerne til at give fremmøde for at
hjælpe hinanden med at få stemt for/imod
diverse evt. vedtægtsændringer, så vi får et
sæt nutidssvarende vedtægts regler.

Medlemsmøde/vedtægtsændringer:
Bestyrelsen afholdt møde for medlemmerne 6/11 2016
Det er med stor fornøjelse dette skrives. 30 fremmødte medlemmer deltog
i snakken om hvordan og hvorledes, hvorfor eller hvorfor ikke. Mange
virkelig gode og brugbare indlæg. Stor tak skal lyde. Nu arbejdes der så
videre på at få strikket det korrekt sammen. Bestyrelsen har haft god hjælp
af et par medlemmer, DS Klubkonsulent Leon Träger. Der vil fremsendes
disse vedtægtsændrings forslag til jer medlemmer sammen med 2.
indkaldelse til ordinær generalforsamling 28/1-17 kl. 10
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Elmåler/aflæsning:
El aflæsningen for forbrug i 2016 indberettes, når båden er lagt på land
eller inden generalforsamlingen på: egense-sejlklub@live.dk eller på
ophængt seddel til formålet. Ved manglende indberetning opkræves der et
beløb på 200,- kr. (dette er vedtaget på Generalforsamling i 2014)

Der er rigtig mange der har fremsendt mail eller skrevet sig på
listen i klubhuset. Husk at du også skal indberette selvom du ikke
har brugt din elmåler i år. Kassereren har ikke røntgenblik…!

Kassereren
En stor hjælp for kassererens arbejde er om du ved, der er ændringer i
forhold til dit medlemskab, da venligst benyt med sendte datablad til at
udfylde. Flere oplever at i takt med ændringer eller at sekretæren når til
deres DATA INFORMATIONER får du en kopi af disse og evt. mangler
bedes påført og indsendes på mail / afleveres i kontorets postkasse.
Der er flere ting du kan have ændringer i, så tage dig gerne tid til at
udfylde denne korrekt, så alle nyeste data er kassereren i hænde, så det er
nemt for alle, når der udsendes faktura først i februar 2017.
Kassereren i samarbejde med Revisor Hans Kjeldgaard er færdig med
ÅRSRAPPORTEN 2015/16 – så alle tal og bilag er korrekt indskrevet heri
og kan fremlægges på den kommende generalforsamling sidste lørdag i
januar 2017 (28/1-17), Bestyrelsen og revisorer har gennemgået tallene.
Årsrapporten udsendes på mail. Øvrige medlemmer kan afhente et
eksemplar i klubhuset.
Kontoret: Der holdes åbningstider torsdage kl. 14 - 16 i vintersæsonen.
Ellers forsøges alle henvendelser på mail at blive besvaret inden 36 timer.
Havnens telefon 98310057 / 28618293 er omstillet til sekretæren, der kan
opleves at den ikke tages i korte perioder, men læg gerne navn,
telefonnummer eller prøv igen senere, bestyrelsen forsøger at servicere
hurtigst muligt. Eller brug fællesmailen: egense-sejlklub@live.dk
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Ansættelse:
Bestyrelsen byder velkommen i job til fondssøger Bettina Jane Nielsen.
3/10-16 kunne den skarpe læser læse i referatet fra bestyrelsesmøde at
bestyrelsen har valgt at fastansætte vores velkendt sekretær Bettina Jane
Nielsen 4 timer ugentlig til at søge fonde til de mange store projekter der
er i Egense Sejlklub. Hun skal være tovholder for projekterne, der er lagt i
den udarbejdet Masterplan for 2016-2026. Den bliver præsenteret for
medlemmerne senere.
Bestyrelsen har ved ansættelsen betinget denne ansættelse af, at den
ansatte havde relevant kvalifikationer til jobbet. Kommune har derfor
opkvalificeret og betalt for Bettina med et FUNDRAISER kursus. (Værdi
20.000 kr.)
Bettina har været i Silkeborg 5 gange hos FUNDRAISEREN.dk og sidst
med en eksamen der tog udgangspunkt i et projekt i Egense Sejlklub og
Masterplanen. Tillykke med en fin eksamen ønsker bestyrelsen.
Bettina er allerede godt i gang med at skabe kontakter i kommunen og til
andre samarbejdspartner. Der er mange tilladelser og bevillinger, der skal
være på plads før, der kan søges midler til et projekt.
Dog kan det allerede nævnes at Fundraiseren er begyndt at få tilsagn om
midler til flere bestemte projekter. Mere herom senere.
Bestyrelsen håber på et givtigt samarbejde.
http://www.fundraiseren.dk/
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Flere sejlsportsrelateret aktiviteter vil der være deltagelse i:
Vild med vand:
Work shop: Havnens dag 10/6 2017.
Fra Egense Sejlklub deltog der 6 i denne workshop. Her fik vi indspark
vedr. hvilke retningslinjer og muligheder der er for aktiviteter til 2017 og
specielt til HAVNENS DAG 10/6-17. Vi fik mange gode ideer fra øvrige
deltager der holdt havnens dag i 2016, men selvfølgelig også hvilke fald
grupper vi ikke skulle falde i. Så vi er spændte på at trække i arbejdstøjet
og se hvad infomødet i VILD MED VAND udvalget 17/1-17 kl. 9.3012,00, Alle der har lyst til at deltage eller har gode ideer, da modtages
disse gerne på: egense-sejlklub@live.dk eller 98310057.
Efterfølgende kom et super indsparkende oplæg vedr.
Frivillige i klubben?!?!
Tiden fortravlede hverdag gør ofte os således indstillet at vi hurtigt siger:
NEJ TAK om nogen spørge om du har lyst til at være frivillig.
Men taget fra arbejdsmarkedet erfaringer har foreninger erfaret at spørges
et medlem om en konkret tidsafgrænset opgave er der større tilslutning til
at give et JA TAK til at være frivillig.
FLID kurser:
Fra konflikt til det gode samarbejde:
Et kursus der gav nogle øjenåbner og nårh ja selvfølgelig. De to
kursusleder havde en spændende og interessant måde at undervise på.
Værktøjskassen blev fyldt efter og det var et givtigt kursus med mange
gode indlæg. Og mange gode materialer der kan bruges senere til at tage
frem for at hjælpe både sig selv men også andre.
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Jura og forsikring:
Et fantastisk kursus med mange gode nyheder for, hvad man kan og
absolut ikke kan ude i havnene. Vi er bundet op på mange regler både fra
farvandsdirektoratet, natura2000, kystbeskyttelses linjen, osv.…
Hvordan tackles en efterladt/sunket båd? Hvornår må klubben fjerne en
båd fra området og hvordan skal det juridisk gøres? Hvordan er havnen
forsikret? Hvilke faldgruber skal der være varsom omkring. Hvad med
restancer?
Hvad med og hvordan??? Startede mange af kursisternes spørgsmål. Men
mange kursister sad også inden med god viden, der blev delt flittigt ud af.
FLID efterårs seminar.
Hvert efterår afholder Flid Efterår seminar, hvor aktuelle emner bliver
drøftet. Udefra kommende samarbejdes partner kommer og fortæller fra
deres felt. Interessant og givende at deltage. Et godt sted at skab nye
netværker og vedligeholde kendte kilder.
Helt igennem et godt bestyrelsesredskab.

Dansksejlunions klubkonference:
Igen i år spændende og givtigt. Ekstremt svært at udvælge hvilke ”spor” at
følge ud fra, der var mulighed for 4 moduler og alt for mange at vælge i
mellem.
Dog er der den fantastiske løsning alle der både har været med til
klubkonferencen og alle herhjemme, kan følge op på de mange lærerige
moduler.
EGENSE SEJLKLUB blev nævnt som godt eksempel under
Fundraiseren.dk modul se mere på:
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http://www.sejlsport.dk/mere/klubkonferencen

Sejlsikkert:
Juleseminar for sejlsikkert ambassadører.
Sikkerhed frem for alt.
Statistikker og tørre tal der desværre dækker over nogle kedelige drukne
ulykker.
BRUG DEN VEST……!
Redningshelikopter piloten en af hverdagens helte fortalte om deres
arbejde ombord og under redningerne. Fortalte om hvad der kan være en
stor hjælp i deres arbejde. Og midt under foredraget vakte
redningshelikopterens forbi flyvning opstandelse i Middelfart, dette kunne
læse i lokal avisen efterfølgende. Jo jo der følges ganske givet med i hvad
der sker ved vandkanten og på havet.
Der er plads til flere Sejlsikkert Ambassadører rundt om i vandkants
Danmark så kender du en i et område/havn uden en sejlsikkert ambassadør
da gerne opfordre dem til at melde sig på dette område.
https://www.respektforvand.dk/paa-havet/SejlSikkert

Skulle nogle medlemmer have interesse for at få adgang til diverse af
ovenstående kan der udleveres link og adgangskoder, da bed om disse på:
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Egense-sejlklub@live.dk eller 98310057
Fra fest/aktivitetsudvalget:
Tak for alt hjælp og deltagelse ved vores arrangementer.
Kommende arrangement er Gule ærter /Medlemshygge 11/2 – 17 kl. 18.00
Se nærmere på flyer herom.
Tema aftnerne er vi glade for interessen, men der er som altid plads til
flere. Næste tema aften er Navigations opfriskning med Andreas
Mejlgaard 15/2 2017 kl. 19.00 til 21.30.
Fest/aktivitetsudvalget skrumper efter generalforsamlingen så har du lyst
til at være med i udvalget da gerne komme og fortæl det til tovholder
Bettina Jane Nielsen.
Fest/aktivitetsudvalget har brug for hjælpere til følgende:
Gule ærter -11 /2 -17 kl. 18.00
Indkøb: bestilles og hentes i god tid hos ? af ?
Lagkage: Britta Larsen
Fredag: ærter sættes i blød af ?
Lørdag: mødes til at lave de gule ærter mødetid kl. 9 rundstykker

Rengøringsweekend - 22. + 23/4-17 kl. 8,30
Rundstykker Lørdag: hentes af ?
Frokost Lørdag: indkøb og stå for/ af ?
Rundstykker søndag: hentes af ?
Frokost Søndag: indkøb og stå for/ af ?

På forhånd tak til dem der bidrager med disse frivillige hjælpende hænder.
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OBS faktura opkrævninger af kontingent og pladsleje osv. Skal ifølge
vedtægterne udsendes omkring 1. februar. Så hold øje med din mail.
Se i øvrigt aktiviteter på:
www.egense-sejlklub.dk

Medsendt vedhæftet er:
Referat bestyrelsesmøde d. 30/11 & 16/12-16
Opdateret kalender 2017
Diverse ting der er sket/skal ske.

På bestyrelsens vegne
Sekretær/nyhedsbrevredaktør
Bettina Jane Nielsen
Egense Sejlklub
98310057
egense-sejlklub@live.dk
www.egense-sejlklub.dk
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Aktivitets kalender 2016/7.


VILD MED VAND infomøde havnens dag - 17/1 -17 kl. 9.30-12.00



Generalforsamling

- 28/1-17 kl. 10



Konstituerende bestyrelsesmøde

- ?/1-17 kl. ?



VILD MED VAND/ Havørredens vinter hemmeligheder
-

29/1-17 kl. 8.30-13.30



Gule ærter/ tilmelding i klubhuset



Temaaften Navigation Andreas Mejlgaard - 15/2-17 kl. 19-21.30



Bestyrelsesmøde

-? /2-17 kl. 18



BOAT SHOW 2017 Fredericia

- 24-26/2 2017



VILD MED VAND/ Havørredens vinter hemmeligheder

-11 /2 -17 kl. 18.00

-

25/2-17 kl. 8.30-13.30



BOAT SHOW 2017 Fredericia

- 2-5/3 2017



Temaaften Knob og splejs

- 16/3-17 kl. 19.00-21.30



VILD MED VAND/ Havørredens vinter hemmeligheder
-

25/3-17 kl. 8.30-13.30



Temaaften Sejlsikkert

- ?/April 2017



Rengøringsweekend

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



Standerhejsning

- 29/4-17 kl. 10.00



Maritimt stumpemarked medlemmer

- 29/4-17 kl. 12.00



Søsætning følg med på opslagstavlen

- datoer følger



Havnens dag 2017 /VILD MED VAND

- 10/6-17 information følger



SCT. Hans Børnebål

- 23/6-17 kl. 17.00



SCT. HANS /Båltaler Jørgen Folkvang

- 23/6-17 kl. 20.00



Vildmose koncerter – Egense Havn

- 11/8-17 kl. 19.00



OBS. Om du savner et arrangement eller vil forslå noget kontakt da fest/aktivitetsudvalget
herom Bettina Jane Nielsen 98310057/ egense-sejlklub@live.dk

Havnens jolle Askeladen plads nummer 33
Kim Kronborg, Martin Thrysøe og Thomas Larsen, der har budt ind på
at vedligeholde og holde øje med.
Kontaktperson fra Bestyrelsen: Formanden

Regelsættet mht. brug her af:
 Havneudvalget vil altid have fortrins ret til
brug ved arbejdet i havnen.
 Egense Sejlklub sørger for at den er forsikret.
 Bruger/aktive medlemmer får brug for indkøb
af masteskurs nøgle
 I masteskuret er der materiel: anker, tovværk,
åre, åregafler og redningsveste mærket
havnens jolle.
 Der vil være en seddel, hvor man notere, hvem
og tid for lån. Og ligeledes for aflevering. Og
evt. fejl og mangler indrapporteres til
kontaktpersonen.
 Ved brug af påhængsmotor, skal den selv
medbringes

Bestyrelsen 31/10 2016

Gule Ærter / Medlems hygge
11/2 -17 kl. 18
Så er det igen tid
til hyggeligt
samvær og en god
omgang gule
ærter og lidt til
kaffen.
Pris 75 kr.
Sidste tilmelding
6/2-17.
Tilmeldelse i
klubhuset på
ophængt seddel.

På Fest/aktivitetsudvalget vegne
Bettina 28578045 egense-sejlklub@live.dk

Havørredens vinter hemmeligheder
Work shop om vinterfiskeri
Hvor vores lokale garvet lystfisker Danni Bøgedal Jensen Team Wup Wup
Production vil lave 3 workshops hen over vinteren.
Søndag den 29/1 2017 starttid Kl. 8,30 – slut ca. 13,30
Lørdag den 25/2 2017 starttid Kl. 8,30 – slut ca. 13,30
Lørdag den 25/3 2017 starttid Kl. 8,30 – slut ca. 13,30
Der vil i Egense Sejlklubs klubhus være en intro til dagen.
- Kort information om vinterfiskeri og grej, spørgetid.
- Ud i/på vandet og bare forsøge.
- Der kan vades ud at fiske eller deltagerne kan komme med i en båd.
- Afslutning hvor der samles op på dagen og evt. spørgsmål besvares.
- Danni vil være tilstede og kan kontaktes på telefonen 22573387 og mulig at få
fat på under det praktiske på/ved vandet så der kan guides.
- Betaling for Kaffe/the, rundstykker, suppe,1 øl eller vand vil være på: 50,- kr.
Back up planen om der er for megen is på vandet.
- Foredrag om HAVØRREDEN og grejet
- Der vises film om fiskeri og samtidig
fortælles om oplevelser og der er
mulighed for at stille spørgsmål.
Alle er velkommen, dog børn/unge under 16 år i følge med en voksen.
- Der kan evt. udlånes privat fiskestænger og blink,
om du gerne vil med og ikke selv har.
Kontakt da nedenstående inden dagen for lån.
- Husk varmt tøj. Vaders om du har.
- Egense Sejlklub har redningsveste
og joller med skipper ombord, hvor deltager kan komme med.

Spørgsmål kontakt: Danni Bøgedal Jensen 22573387 om fiskeri
Og Egense Sejlklub på: 98310057 Bettina Nielsen

Bestyrelsesmøde
Egense Sejlklub
Den 30.11.16. KL. 18.00
Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe(HJT), Erling
Kristensen (EK), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Jane Nielsen(BJN), Suppleanter: Kim Hansen
(KH), Jan L. Larsen (JLL)
Afbud: Kim Hansen (KH)
Dagsorden 30/11-16:
1:Godkendelse af dagsorden.
- JA
1A: valg af ordstyrer
- HJT
1B: valg af referent
- BJN
2:Godkendelse af referat 31/10 -16
- Ja og underskrevet.
3:Formanden:
Egense Sejlklubs fremtidige kurs for udførelse af arbejde:
- JB: Hvilke skal vi forsøge at få frivillig til og hvilke skal vi købe hjælp til?
- JB: Er vi nødt til at spørge medlemmerne på Ordinær Generalforsamling om kontingent
tilskud og dermed fritagelse for store frivillige arbejdsprojekter?
- Ønsker vi evt. at overgå til at være en kommunal havn, så Kommunen står for opgaverne?
- BJN: kursen ude i klubberne er nu, at der sættes struktur på arbejdsopgaverne og disse
opgaver udbydes til medlemmerne.
- Et medlem har tilbudt at hjælpe med at nedfælde struktur. Eks. Få flere til at tage ansvars
opgave, så medlemmer bliver mere involveret.
- Bestyrelsen enes om at prøve at udforme en ny struktur og forklare om det på Ordinær
generalforsamling.
Ordinær generalforsamling:
- Hvem er på valg? -> HJT og JBS. KH og JL; Genopstilling snakkes der om?

-

Dirigent/ referent ønske/bestyrelsens forslag diskuteres og emner undersøges om de
kan/vil.

Medlemsmøde 6/11- gennemgang af forslag til evt. vedtægtsændringer
- Gennemgang og omskrivninger, tilføjelser.
- Medlem har forslået pensionist medlemskab, bestyrelsen syntes ikke det er aktuelt.
- Se vedlagte renskrevet vedtægtsændrings forslag
- Børnekontingent sættes på Ordinær Generalforsamling.
Børnekontingent: 8 årlige aktiviteter målrettet maritime ting:
- Knob & knuder
- Sejlsikkert eks. Hoppe i havnen og afprøve hvordan redningsvesten fungere
- Første hjælp i børnehøjde. 112; hjertestarter, redningskrans, redningsstiger….
- Sikkerhed ombord: hvad gør jeg hvis far falder overbord?
- Fiskekonkurrence/krabbevæddeløbsbane
- Snorkelsti / naturvejleder / havets beboer
- Sejlerskole: lær at sejle hvad er de forskellige ting ombord til og hvordan bruges de?
- Sct. Hans aften: børnebål Børne VIP får pølser/sodavand/is.
Kontingent: ca. 100 kr. årligt. DS + NØJ´s andel: Kommunalt tilskud:
0-6 år
41 kr. årligt
7-17 år
410 kr. årligt
18-24 år
82 kr. årligt
2016 tal fra Aalborg kommune.
Partner medlemskab:
- er det noget vi arbejder videre på eller glemmes det efter medlemsmødets stemning
herom?
- Partnermedlemskab/Passivt medlemskab -> bestyrelsen anbefaler partnermedlemskab
- 1 stemme pr. aktivt medlemskab, fremmødte passive kan ved fuldmagt stemme for aktiv.
- Godt konstruktivt møde med 30 fremmødte medlemmer.
- God ideer/forslag bliver der arbejde videre på.
Nordøstjyskkreds/NØJ ekstra ordinær generalforsamling 17/11:
- ES havde 3 der deltog.
- Formand, kasserer og bestyrelsen for NØJ blev valgt, således er formanden Luc Ghysels
(Aalborg Sejlklub); Jan Skall Sørensen (Aalborg Sejlklub); bestyrelsesmedlemmer Søren
Rahbek (Frederikshavn Sejlklub) & Erik Venøbo (Bønnerup Sejlklub) suppleant Louise
Venøbo (Bønnerup Sejlklub) Revisor Suppleant Bent Niss (NWK)
- Alt i god stemning 6 ud af 25 klubber repræsenteret. Forslag til handlingsplan 2017 blev
arbejdet på. Der vil forsøges at arbejde på bedre samarbejde på tværs af kredsen.
- Der blev snakket løst og fast om klubbernes ve og vel. Manglende arrangement fra
bådejer er generelt mærkbart. NIBE: har ugentlig kapsejlads åben for alle.

-

Søsporten udlicitering af diverse sejlads undervisning.
Sejlerskole generelt. Instruktør teams. Vild med vand/havnens dag 10/6 2017.
Aalborg regatta 9-10-11/6 2017Der vil forsøges oprettet en arrangement kalender for alle
i NØJ.
Næste års ordinærgeneralforsamling er fastsat til 26/10-17

4:Næstformanden:
Forslag om maritimstumpe marked i forbindelse med standerhejsning.
- Hvor medlemmer kan udbyde deres overskud og bytte/købe af hinanden
- Bestyrelsen enes om at give dette arrangement et forsøg.
5:Kassereren:
Nye medlemmer:
– 1 medlem 2017 indmeldt; 64 nye medlemmer i alt i 2016.
Mobil pay status…!
- Overført 30/11 til driftskonto.
Konti:
- Fin balance
- Sammenlignet med november 2015 er overskud øget, trods mange ting er udført og betalt
herfor.
Kontingent opkrævnings status? Konti balance saldo /kontoudskrift fra 31/10 -> nu
- Ingen restance af kontingenter nuværende
- Datalister opdateres, når årskort for 2017 udleveres
6:Sekretær:
Kurser:
- Bestyrelsen enes om der i næste nyheds brev fortælles kort til medlemmerne om kurserne
og opfordres til at komme og spørge ind til disse.
Forsikring & Jura:
-Spændende og oplysende kursus med mange ”fif” til, hvad man må og ej.
- Materialer hjembragt til senere gennemgang.
Konflikt håndtering:
- Super kursus, hvor der blev påpeget hvorledes en møder et evt. meget ophidset medlem og
får forsøgt tacklet situationen med en empatisk og imødekommende måde, således man

-

forsøger at tackle og behandle situationen med et godt udgangs punkt for begge parter og
til klubbens bedste om muligt.
Mere materiale herom kan fremlægges på et tidspunkt.

FLID efterårsseminar:
- Se fremsendte mail fra Jesper Højenvang
- EK har været inde og læse om de mange spændende emner, der blev gennemgået.
Dansk Sejlunions klubkonference:
- Virkelig spændende 24 timer, hvor der kom mange spændende ting på banen
- Der kan så snart DS er klar, læses mere om diverse mange tilbud, der blev udbudt af
interessante foredrag på: http://sejlsport.dk/mere/klubkonferencen
- I øvrigt kan der også til inspiration stadig findes emner fra klubkonferencer 2013, 14, 15.
- BJN deltog fra fredag og til slut. Og valgte følgende 4 moduler af 25 spændende emner:


Opskrift på medlemsvækst



Fundraiserens værktøjskasse



Udvikling i klubber der KAN og VIL



Vejen til det gode værtskab

-

http://www.sejlkalender.dk/ er nyeste skud på stammen af gode tiltag til brug ude i Dansk
Sejlunions klubber og ES er allerede oplistet med aktiviteter her i.

-

Generelt er ES i en udvikling, hvor alle i DS ved, hvem vi er og hvad vi har gang i. Og det
er positivt ment. I øvrigt kom mange fra andre klubber og spurgte ind til vores havn og
vores fremtidsplaner. Der er åbenbart blevet sat fokus på vores aktiviteter og promovering
af ES, som et godt eksempel.

-

Generalforsamling Dansk Sejluinon Formands valg 18/3 2017, BJN mener vi bør sende
en med, for at afgive ES stemme i forhold til det kommende formands valg.

Sejlsikkert juleseminar:
- Alle sejlsikkert ambassadører og instruktører var indbudt af Trygfonden til juleseminar.
- Et fint arrangement, hvor der blev fortalt om statistikker for sikkerhed og Trygfondens
undersøgelser.
- En af luftens helte holdt foredrag, om hans virke i en redningshelikopter. Hans kolleger
kom fordi i luften og fremviste helikopteren foran foredragssalens vinduer.
- En af statistikkernes overlever holdt et rørende hårrejsende foredrag om hans 17 timer
efter han faldt overbord til han blev reddet.
- Så blev der fortalt om sejlsikkert kampagnen og at Trygfonden har vedtaget, at det nu er
gratis for klubberne at rekvirere en sejlsikkert instruktør.

-

Der opfordres til at reklamere for kampagnen og til at få flere til at melde sig som
sejlsikkert ambassadører og instruktører.

Kalender gennemgang. ->
- Julefrokost 3/12 – 20 tilmeldte
- Der diskuteres om, hvorledes vi kan styrke tilslutningen fra medlems siden. Er det
forplejning med evt. stjerneskud eller el.lign. der kan trække flere til eller? Bestyrelsen
kan forhøre sig på næste generalforsamling.
Vild med Vand – Ansøgning?
- Vinter pulje – tildelt 5000 kr. Havørredens vinter hemmeligheder. I samarbejde med
Danni Bøgedal Wup Wup production. Der er fast datoer: 29/1; 25/2; 25/3.
- Vild med vand/Havnens dag 10/6 2017: invitation til alle samarbejdspartnere og andre
interesseret til info/planlægnings møde 17/1 kl. 9.30-12.00. Tovholdere Britta Larsen og
BJN.
Kite surfer samarbejde:
- 12/12-16 kl. 19 i Aalborg Marina Fællesmøde for interesseret kitesurfer og involveret
klubber bl.a. NIBE, GJØL, EGENSE.
Fondsøgninger:
- Eksamen i december.
- Opgaven består af: masterplan for ES, et udvalgt projekt, opsætning af ansøgningen og
begrundelsen for hvorfor de forskellige fonde er valgt til dette projekt.
- Næste møde vil BJN gerne præsentere en masterplan og de forskellige projektforslag, så
bestyrelsen kan prioritere disse projekterne sammen.
Nyhedsbrev/ Indhold
- BJN skriver og udsender snarest at tiden tillader.
7:Bestyrelsesmedlem:
8:Informationer siden sidst:

9:Lidt blandet
Indsendt forslag fra medlem om indkøb af fælles ophalervogn til joller.
- Bestyrelsen enes om det er en god ide.
- Pris forslag fundet på nettet 5-12.000 kr. + lås ca. 300 kr. 10-13” hjul u/bremser JL +
HJT samarbejder om indkøb af denne til forårets start.
- Bestyrelsen vil gerne, at det er en trailervogn med plader til klubbens jolle og til udlån til
medlemmerne, der ved udlån betaler 100 kr. pr. lån.

Kontakt fra Bruno Larsen, Mou vedr. Musik Vildmosekoncerter 2017 om ES er interesseret i at
være med?
- Evt. arrangeret med Jens Jeppesen der synger og spiller om Limfjorden.
- Bestyrelsen enes om at forsøge os i dette samarbejde, BJN arbejder videre på dette
projekt. Undersøger om vi kan få tilskud til dette, så ES er uden udgift.
10: Evt.
11:Næste møde dato?
16/12-16 bestyrelsesmøde kl. 17
Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 30/11 2016.

Bestyrelsesmøde
Egense Sejlklub
Den 16.12.16. KL. 17.00
Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe(HJT), Erling
Kristensen (EK), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Jane Nielsen(BJN), Suppleanter: Kim Hansen
(KH), Jan L. Larsen (JLL)
Afbud: HJT
Dagsorden 16/12-16:
1:Godkendelse af dagsorden.
- ok
1A: valg af ordstyrer
- JBS
1B: valg af referent
- BJN
2:Godkendelse af referat 30/11 -16
- OK
3:Formanden:
Arbejdsopgaver på havnen:
- Slæbested beton JB syntes vi skal bede Flex manden om at assistere til opgaven.
Bestyrelsen enes om at vi sørger for at få opgaven udført, imens der er lavvandet.
Ordinær generalforsamling:
- Dirigent ønske/bestyrelsens forslag. Bestyrelsen snakker om mulige emne forslag.
4:Næstformanden:
5:Kassereren:
Nye medlemmer:
– 3 medlemmer 2017 indmeldt pr. 16/12 2016
Kontingent opkrævnings status? Konti balance saldo /kontoudskrift fra 31/10 -> nu
- Ingen restance af kontingenter nuværende
Revisor møde:
- Kassereren og sekretæren deltager i mødet om opsamling vedr. diverse økonomi ting.

6:Sekretær:
Kite surfer samarbejde:
- 12/12-16 i Aalborg Marina Fællesmøde for interesseret Dansk Sejlunion, kitesurfer og
involveret klubber, Kommune fik en fin dialog om hvilke muligheder der er for
samarbejde klubber og kiter imellem så der kommer noget gunstigt ud af det for alle
parter. Der arbejdes videre.
Fondsøgninger:
- Masteplan præsenteres
- A1 Consult tilbud på kajanlæg projektering.
- CG Jensen forhøres om de stadig er med i forhold til tidligere udarbejdet projekt.
- Der er flere projekter der er gang i de mange forberedelser der er før der kan ansøges
fonde.
Kontakt fra Bruno Larsen vedr. Musik Vildmosekoncerter 2017.
- Dato nu fastlagt til fredag den 11/8 2017 kl. 19.00
- Skal der tilbydes grillpakker eller en slagter der griller? Svar findes senere.
- ES sælger øl/vand/vin/is
Nyhedsbrev/ Indhold
- Udarbejdes snarest muligt.
7:Bestyrelsesmedlem:
8:Informationer siden sidst:
Indsendt forslag fra medlem om indkøb af fælles ophalervogn.
- Bådtrailer og lås JL har pris fra Klarup båd & motor 750 kg u/ bremser inkl. Plader og
gangbro. Husk Lås. Godkendt af bestyrelsen til indkøb lige efter nytår.
Vedtægtsændringer?
- Gennemgang og omskrivninger, tilføjelser. Fremsendt renskrevet.
9:Lidt blandet
10: Evt.
11:Næste møde dato? 16/1

2017 bestyrelsesmøde kl. 18

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 16/12 2016.

Som vedtægterne foreskriver afholdes der generalforsamling i Egense Sejlklub sidste lørdag i
januar. Derfor indkalder bestyrelsen hermed alle medlemmer til:

Generalforsamling
Lørdag den 28/1 2017 kl. 10.00
I klubhuset Kystvej 1 Egense
Uddrag af vedtægterne:
§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de begrænsninger, som vedtægterne foreskriver,
højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af januar
måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til
medlemmerne, og ved opslag i havnen.
Endelig dagsorden bekendtgøres på tilsvarende måde senest 8 dage før
afholdelsen.
Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som har været medlem i de
seneste 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Øvrige medlemmer har ret til at deltage i forhandlingerne.
Æresmedlemmer har stemmeret.
Der er et stort vigtigt punkt på dagsorden: vedtægtsændringer. Derfor opfordre
bestyrelsen til at give fremmøde.

Bestyrelsen

Se vedtægterne på:
http://egense-sejlklub.dk/wp-content/uploads/2014/07/ES-vedtaegter.pdf

2017

danmarks eneste indendørs bådudstilling

24.-26. februar & 2.-5. marts

Messe C, fredericia - www.boatshow.dk

På rette kurs
I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets
spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når
købere og sælgere mødes på BOAT SHOW i MESSE C på årets eneste indendørs bådudstilling.

Børn

grdgaatnigs
a

velkommen til danmarks eneste indendørs bådudstilling

bådbranchens fyrtårn

Når dørene slås op til den 27. bådudstilling i Fredericia, er det igen tid til at
mødes omkring alle de spændende
bådnyheder og alt det nyeste indenfor bådudstyr og tilbehør.

BOAT SHOW 2017 skaber stor synlighed
for bådbranchen og blandt det store
og entusiastiske publikum. I 2015 blev
udstillingen besøgt af 29.579 bådinteresserede gæster.

Placeringen i Danmark C betyder, at
det er nemt at komme frem, hvadenten man er udbyder eller potentiel
køber - for mere end 85% af Danmarks befolkning er køretiden under
2 timer, og det samme gælder for
det nordtyske publikum. Og parkering er naturligvis GRATIS for alle!

Der er både national og international opbakning til BOAT SHOW 2017.
Således arrangeres udstillingen i samarbejde med Danboat - Søsportens
Brancheforening - som sikrer, at branchens førende aktører er repræsenteret. Showet er desuden optaget
som ”Gold Member” af IFBSO - International Federation of Boat Show
Organizers - som sikrer international
kvalitet og visning i den fælles internationale udstillingskalender.

På samme måde som fyrtårnet sikrer
MESSE C, at signalet kommer langt omkring. En effektiv markedsføring i trykte
medier, på TV og online/sociale medier betyder, at ingen vil være i tvivl om,
hvor og hvornår årets bådbegivenhed
finder sted.

Programmet fra scenen vil lokke med
kendte navne og spændende temaer, ligesom der også vil være tænkt på
ungdommen. For at tiltrække den yngre generation vil der, for børn og unge
op til 14 år, være GRATIS adgang på
udstillingen.
GRATIS er det også for udstillerne at
invitere kunder til BOAT SHOW torsdag
den 2. marts, hvortil der kan rekvireres
adgangskort uden beregning.

C

A

D

E

K

HAL A
HAL C
HAL D
HAL E

- Motorbåde, sejlbåde, udstyr og tilbehør
- Vandsport og demobassin
- Mindre både, udstyr og tilbehør
- Klubber, organisationer, aktiviteter og scene

NAVIGATIONEN ER LIGETIL
26. gang i danmark C

Fredericia BOAT SHOW 2015 er den 26. udstilling i rækken, og gennem årene er showet ved Lillebælt - lige i
hjertet af Danmark - blevet en institution for både det
danske og nordtyske publikum.
Der er max. 2 timers køretid for mere end 85% af Danmarks befolkning til MESSE C – og parkering er GRATIS
for alle!

ses vi?

Åbningstider

Fredag den 24. februar
Lørdag den 25. februar
Søndag den 26. februar

kl. 12.00-18.00
kl. 10.00-17.00
kl. 10.00-17.00

Torsdag den 2. marts
kl. 12.00-18.00
Fredag den 3. marts
kl. 12.00-18.00
Lørdag den 4. marts
kl. 10.00-17.00
Søndag den 5. marts
kl. 10.00-17.00
					

entrÉ

Voksne kr. 100,00 (prisen er gældende ved køb af billetter online i forsalg)
Voksne kr. 115,00 ved køb i indgangen
Børn op til 14 år gratis

arrangør

MESSE C i samarbejde med Danboat – Søsportens Brancheforening
Se meget mere på www.boatshow.dk

Parkering
Gratis

MESSE C - Vestre Ringvej 101 - DK-7000 Fredericia - Tlf.: +45 75922566 - messec@messec.dk - www.messec.dk

Frivillige kagebager søges:
Dato:

Arrangement:

17/1

Vild med vand info møde

29/1

Havørredens vinterhemmeligheder

11/2

Gule Ærter /LAGKAGE

15/2

Temaaften Navigation

25/2

Havørredens vinterhemmeligheder

16/3

Temaaften Knob & Splejs

25/3

Havørredens vinterhemmeligheder

/4

Frivillig kagebager

Britta Larsen

Temaaften Sejlsikkert

22/4

Rengøringsweekend

23/4

Rengøringsweekend

29/4

maritimt stumpemarked

Fest/aktivitetsudvalget søger frivillige kagebager om du
har lyst til at give en donation skriv dig da gerne på
seddel i klubhuset eller kontakt Bettina på:
98310057
Egense-sejlklub@live.dk

På forhånd stor tak for hjælpen

