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NYHEDSBREV FOR 

 EGENSE SEJLKLUB 

Tillæg Januar 2017 

Kære Medlem & familie af Egense Sejlklub. 

Dette er 9. nyhedsbrev Inkl. Referat fra bestyrelsesmøde 16/1-17.  

Januar måned bød i årets første temaften på besøg fra fiskerikontrollen. 

Fiskeri kontrolløren tog et par spørgsmål med sig hjem for at kunne 

besvare dem korrekt, dette svar er os nu tilsendt, så her følger kopi af mail 

svar: 

Hej Egense Sejlklub. 
  
Tak for sidst, jeg synes det var en god aften. 
  
Der var lige et par spørgsmål, som jeg skulle undersøge nærmere; 
  
Regulering af skarv og sæler: 
  
Der er kun erhvervsfiskere, der måske kan få lov til at regulerer 
skarv og sæler. Det kræver så vid jeg kan forstå en spec. tilladelse, 
som man skal ansøge om ved Naturstyrelsen. Altså fritidsfiskere 
kan ikke ansøge. 
  
Afmærkning af havbrug: 
  
Et havbrug skal afmærkes med gule specialafmærkninger med et 
gult kryds i toppen. 
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Link til spec. folder: 
  
http://naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/regler-for-lyst-og-
fritidsfiskeri/saerlige-lokale-regler/ 
  
Jeg mener ovenstående var det vi aftale på mødet, ellers er du/I 
velkommen til at kontakte mig for yderligere spørgsmål/svar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Med venlig hilsen 
 
Gunnar Beck Hansen 
Overfiskerikontrollør | Regional Kontrol 
+45 72 18 57 40 | gbh@naturerhverv.dk  
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
NaturErhvervstyrelsen | Sandholm 10, 9900 Frederikshavn | Tlf.+45 
33 95 80 00 | mail@naturerhverv.dk | www.naturerhverv.dk  

  

http://naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/regler-for-lyst-og-fritidsfiskeri/saerlige-lokale-regler/
http://naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/regler-for-lyst-og-fritidsfiskeri/saerlige-lokale-regler/
mailto:gbh@naturerhverv.dk
mailto:mail@naturerhverv.dk
http://www.naturerhverv.dk/
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 Fra Bestyrelsen: 

Det er med beklagelse ved 2. indkaldelse til generalforsamling at der 

er modtaget fejlmeldinger på mailadresser for modtager af 

information fra Egense Sejlklub. Umiddelbart har vi sporet det til at 

være de medsendte vedhæftet filer, der påvirker de berørte 

indbakker. 

Så har du endnu ikke modtaget 2. indkaldelse, da venligst kontakt 

bestyrelsen for at vi kan rette op på denne fejl. 

98310057 eller egense-sejlklub@live.dk 

Årsrapporter og andet vedhæftet står og kan afhentes af 

medlemmerne i klubhuset. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:egense-sejlklub@live.dk


 

Husk Face book grupperne: Egense sejlklub & Egense sejlklub - medlemmer 

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. 

 

Stor tak til alle der allerede nu har givet rettelser og informationer retur. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vild med vand: 

Planlægnings møde 17/1-17 om Havnens dag 10/6 2017. 

 

Desuden har vi fået invitation til deltagelse i workshop/kursus med 

Danmarks førende service design entusiast Søren Bechmann 

 

Se vedhæftet…. 

 

Er der medlemmer der har interesse og lyst i at deltage, da ret henvendelse 

til kontoret 98310057 eller egense-sejlklub@live.dk  

ES vil stå for koordineret samkørsel om flere vil deltage. 

OBS sidste tilmelding den 30/1-17 

 

 

 

 

 

mailto:egense-sejlklub@live.dk
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Fra fest/aktivitetsudvalget:   

Kommende arrangement er Gule ærter /Medlemshygge 11/2 – 17 kl. 18.00 

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. 

På forhånd tak til dem der bidrager med disse frivillige hjælpende hænder. 

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.16/1-17 

 

På bestyrelsens vegne 

Sekretær/nyhedsbrevredaktør 

Bettina Jane Nielsen 

Egense Sejlklub 

98310057 

egense-sejlklub@live.dk 

www.egense-sejlklub.dk 

http://www.egense-sejlklub.dk/
mailto:egense-sejlklub@live.dk
http://www.egense-sejlklub.dk/


 

Bestyrelsesmøde 
 Egense Sejlklub 

Den 16.01.17. 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:   

  

Dagsorden 16/1-17:  

 

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Ok 

 

1A: valg af ordstyrer 

- JBS 

 

1B: valg af referent  

- BJN 

 

2:Godkendelse af referat 16/12 -16 

- Underskrevet og godkendt 

 

3:Formanden: 

 

- Næste punkt er ordinær generalforsamling, formanden takker for det gode samarbejde i 

indeværende år til den øvrige bestyrelse. 

 

4:Næstformanden:  

- Bådtrailer bestilt til levering. 

 

5:Kassereren:  

Nye medlemmer: 

 – 5 medlemmer 2017 indmeldt pr. 16/1 2017 

 

Kontingent opkrævnings status?  

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 16/12 -> nu 

- Fin overskuds balance, se vedlagt konti og posterings oversigt. 

- Ingen restance af kontingenter nuværende. 



 

6:Sekretær:  

Fundraising: 

- Tagmaler projekt nu afsluttet Kommunen har returneret tilskud svarende til de 73 % 

tilskud.  

- Diverse kursus refusion sørger BJN for at få indsendt i løbet af den kommende uge. 

 

Nyhedsbrev/ Indhold 

- Udsendt nyhedsbrev her er forklaret vedr. medlemstal stemmetal til OGF 28/1-17. og der 

er udsendt en kort forklaring på ansættelses vilkårene for fundraiser stillingen 

- Nyhedsbrevet er sendt BCC/ d.d.  

 

Vild med vand: 

- I morgen afholdes der møde vedr. havnens dag 10/6 2017 med diverse samarbejdes 

partner. Planlægning om hvad og hvem, hvordan. 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

 

8:Informationer siden sidst:  

Ordinær generalforsamling: 

Dirigent/referent Ønske/bestyrelsens forslag. 

 

Indkommende forslag fra:  

* Mogens Koch 1 forslag til behandling 

* Rune Jensen-Blokø 3 forslag til behandling 

* Erik Quist Andersen mfl. 23 forslag til behandling 

- Bestyrelsen gennemgår disse indkommende forslag. 

 

II indkaldelse / endelige dagsorden: 

- Der tilrettes og godkendelse af udarbejdet forslag. 

 

Bestyrelsens beretning: 

- Forslag til denne rettes til i samarbejde via mail over den kommende uge. 

 

Vedtægtsændringer? 

- Gennemgang og omskrivninger, tilføjelser. Fremsendes renskrevet. 

 

9:Lidt blandet 

- Mail henvendelse AOF vedr. børnearrangement på havnen. HJT havde lørdag talt med 

naturvejlederen der skal stå for arrangementet, krabbebanen, redningsveste, grillpladser, 

osv. BJN fortæller hun har talt med AOF Karin vedr. evt. brug af huset. Salg af is, vand, 

øl, kaffe. Bestyrelsen enes om at denne slags arrangementer er det ok at byde indenfor til.  



 

- Vild med vand invitation til vild med vand udvalgs interesserede til workshop foredrag i 

Aarhus 11/3 2017 

 

10: Evt.  

- JLL der bedes om at kunne indkøbe en murerbør til fiskerhusene. Bestyrelsen siger Ja. 

JBS byder inden med donation af 2 næsten nye til ES. Tak. Bestyrelsen enes om at få 

påmalet ES herpå. 

 

 

11:Næste møde dato? 28/1 2017 konstituerende bestyrelsesmøde kl. umiddelbart efter Ordinær 

Generalforsamling 

 

 

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 16/1 2017. 



Invitation

Tilmelding 

senest mandag 

den 30. januar 

på følgende link: 

www.vildmedvand.

dk/tilmelding

http://www.vildmedvand.dk/tilmelding
http://www.vildmedvand.dk/tilmelding


Praktisk info:
1-dags workshop/kursus enten vest eller øst:
Lørdag den 11. marts fra 10 - 16 
på Comwell i Århus: www.comwellaarhus.dk
eller
Søndag den 12. marts fra 10 - 16 
på Comwell i Roskilde: www.comwellroskilde.dk

· Fra kl. 9 er der buffet med kaffe, brød, juice & frugt
· Frokost 
· Eftermiddagskaffe med kage, juice & frugt 

Deltagelse af minimum 2 personer fra hver Vild 
med Vand-havn, men gerne så mange som muligt.

Tilmelding senest mandag den 30. januar på 
følgende link: www.vildmedvand.dk/tilmelding

Spørgsmål kan rettes til Lone (7170 1700) 
eller Christian (7170 1788)

Invitation til Vild med Vand workshop/kursus ved Danmarks 
førende service design entusiast Søren Bechmann.

Tema: Hvordan vil vi møde 
vores gæster og medlemmer 
– og hinanden på havnen?
Vild med Vand har inviteret Søren med ombord en hel dag, så han sammen med jer kan være med til 
at sætte gang i diskussionen om, hvordan I lokalt vil være værter og udøve det gode værtskab hos jer. 

Søren har blandt andet arbejdet med Tivoli, LEGO Systems A/S, Røde Kors og FLID. Søren er selv tidligere 
sejler, og vi glæder os til sammen at byde jer velkommen til denne workshop/kursus, hvor det er helt 
op til jer, hvad I arbejder jer frem til på jeres Vild med Vand-havn og dermed tager med hjem.

Vi lægger op til en aktiv dag, hvor vi faciliterer viden og muligheden for, at I hver i sær kan 
udarbejde netop det, I mener skal kendetegne jeres havn, når I møder gæster og medlemmer
 – og hinanden på havnen.

Havnemester i Svendborg, Hans Søby, anbefaler Søren Bechmann og arbejdet med et fælles udgangspunkt 
for at møde gæster. Hans fortæller: ”På et kursus med Søren udarbejdede vi på havnen i Svendborg en 
fælles forståelse for vores service. Hver medarbejder ved, når han/hun møder en gæst, hvad vi mener 
god service er og, hvordan det udleves. Det har løftet serviceniveauet hos os, og vi kan direkte se det på 
tilbagemeldingerne fra vores gæster. Jeg kan anbefale at tage så mange afsted som muligt til kurset fra 
hver Vild med Vand-havn. Det er vigtigt, at flere er med til at sætte den fælles ramme, specielt når man 
skal hjem og føre det ud i virkeligheden bagefter”

På workshoppen/kurset vil I sammen opleve en dag hvor: 
· I får viden om service fra en af Danmarks førende eksperter.
· I får en unik mulighed for at arbejde med jeres ideer ud fra ovenstående viden og jeres lokale forhold.
· I får et produkt med hjem, som I kan arbejde videre med, når I skal være gode værter.
· I får netværket med andre Vild med Vand-havne.
· I får god forplejning!

Vi er tilstede ved workshoppen/kurset og glæder os allerede til at ser jer.

m
ed

 

Velkommen på havnen

 Med venlig hilsen 
Lone og Christian
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http://www.sorenbechmann.com


 

Spørgsmål kontakt: Danni Bøgedal Jensen 22573387 om fiskeri 

Og Egense Sejlklub på: 98310057 Bettina Nielsen 

 

 

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. 


