
 

Bestyrelsesmøde 
 Egense Sejlklub 

Den 23.03.17. 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: Jan L. 

Larsen (JLL), Eskild Ebdrup (EE)  Havnefoged Kurt Pedersen (KP) 

 

Afbud:  KP 

  

Dagsorden 23/3-17:  

 

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Ja 

1A: valg af ordstyrer 

- JBS 

1B: valg af referent  

- BJN 

2:Godkendelse af referat 23/2 -177 

- Ja og underskrevet 

3:Formanden: 

Eksklusion sag på de 2 ekskluderede – hvad nu? 

Et medlem fik opkald tirsdags fra en af de ekskluderede vedr. eksklusions – Journalist 

fået info af den ekskluderede der ringede medlemmet op med mange spørgsmål 

umiddelbart efter den ekskluderede. OBS. På den ekskluderedes tavshedspligt ifølge 

persondataloven, da han har siddet i bestyrelsen. 

 

- De 2 ekskludere får referat tilsendt. 

 

Eksklusions begærings sag på 3. medlem sag sat i bero – Svar?  

- Mail at: Din sag er efter anbefaling fra bestyrelsen valgt af medlemmerne, at stilles i bero. 

+ diverse ting som øvrige medlemmer. 

 

- Vedr. person der er PVA mail: henvendelse til den eksklusions begærede hvis sag er stillet 

i bero, der for nuværende har modtaget det behørige materiale som vedr. sagen. 

 

  

EOGF Opsamling: 

- Materiale vedr. overvågning er gemt. 

 



 

Henvendelse fra Hals fisker – Formanden orientere. 

- Fisker  fra Hals, ringede vedr. at en fra ES havde tømt deres garn og beskadige dem. JB 

har talt med ham og sagen er nu i bero. 

 

4:Næstformanden:  

Arbejdsdage forår 2017 – flere medlemmer efterlyser datoer 

- Find en af medlemmer, der har lyst til at være tovholder til det praktiske. 

HJT kan pga. operation desværre ikke for nuværende. HJT stadigvæk koordinator og 

planlægger. 

 

Slæbested? 

- Der er lavvande nu - JBS tager plade op. JBS laver plan. Og bestiller beton.  

 

Søsætning 26/4 & 6/5: 

- Er arrangeret, datoer meldt ud og lister hængt op. OBS ved mere end 23 både på hver liste 

udløse det en ekstra søsætnings dato efter aftale med AVAS. 

 

5:Kassereren:  

Nye medlemmer: 

- 12 medlemmer 2017 indmeldt pr. 23/3 2017 (få udmeldte i forbindelse med faktura 

udsendelser) 

- Mange har henvendt sig om priser om medlemskab og pladser. 

 

Kontingent opkrævnings status?  

- 34 der mangler, få der har en aftale med betaling inden 1/7 

- Kassereren ærgrer sig over alt den gode frivillig tid der spildes, syntes der mangler 

samarbejdes villighed med at sørge for betaling fra medlemmernes side. 

- Der er nu sendt faktura 7/2 og gensendt 16/3. Planen er nu: BJN sender en rykker sms 

tekst som godkendt i kassererens navn. Om ikke der er betalt inden 10/4 – 17 er de at 

betragt som udmeldt og deres aktiver på ES skal være afviklet inden 30 dage.  

 

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 23/2 -> nu 

- Konti status positiv. 

 

SPAR NORD – kontant indlevering: 

- Pr. 12/4 -17 kassen/døgnboks i Storvorde nedlægges og der henvises til Terndrup eller 

Vejgaard. 

 

Sekretær:  

 

Fund Raiser: 

- Løbende i proces. 



 

- Lysprojekt ! – 15.000 kr. Spar Nord Fonden  

-  

Dokkedal dage: 

- BJN til møde april vedr. musik på havnen 11/8 

 

Kystbysamrådet: 

- EE Deltog til OGF 21/3-17. Mest af det omhandlede om projekter i MOU og lidt om 

Dokkedal dagene. 

- EE deltager i næste møde. 

 

Dansk Sejlunion OGF: 

- BJN deltog – fortalte om dagens forløb. Har hjembragt diverse materialer herfra. 

 

Nyhedsbrev februar 2107/ Indhold 

- Nyhedsbrev – udsendes BCC  

- Godkendt husk tilføjelse fra dette møde – udformning revideres næste møde 

 

Masterplan fremlæggelse? 

- Bestyrelsen vælger pga. arbejdes pres, at vi venter med at fremlægge denne til i efteråret. 

 

Blomsterkummer: 

- Okay med mini påskeliljer og stedmoderblomster nu og forårsblomster lige før 

standerhejsning 

 

Rengøringsweekend: 

- Obs at der er meget socialt i at fastholde denne aktivitet. 

 

Vild med vand: 

- 10/6 havnens dag arbejdes der på. Mødes snarest. 

- Reklame materialer mm. Er bestilt fra vild med vand projektet 

- Vild med Vand Work shop Aarhus 5 deltager fra ES – super inspirerende og godt 

indspark til fortsat arbejde med projektet. 

 

Kalender:  

- Temaaften sejlsikkert ok BJN aftaler nærmere med instruktør. 

- Børnearrangementer som planlagt om vi havde fået godkendt børnekontingent 

Bestyrelsen enes om at sætte disse planlagt ideer i kalender for at fastholde dem, der 

gerne vil dette – dækkes så med 20 kr. pr. barn. 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

Hals Turist forening  

- Båd betingelser. Det bliver for vanskeligt at efterleve, så vi takker pænt nej tak. 



 

 

8:Informationer siden sidst:  

Bådtrailer udlåns pris og betingelser! 

- 100 kr. pr lån max antal timer 12. Betingelser: kopi af kørekort er nødvendigt ved udlån.  

 

Salto lås 1. sal mandag 27/3- 17 kl. 9 

- Som aftalt på bestyrelsesmøde 23/2. 

 

NØJ Referater…! 

- Vedr. referat NØJ 23/2 -17 pkt. 10. JB og BJN udformer en OBS mail. 

 

9:Lidt blandet 

Fra medlem Henrik Sonne: Fiskerhus sokkel må den males sort? 

- Der står ikke noget om farvevalg vedr. sokkel i nuværende fiskehusreglementer. 

- Bestyrelsen vurderer, det kan gavne fiskehussokkelen med noget sort tjære som 

beskyttelse. Så JA. Sokkel kan være malet sort – dette forelægges OGF 2018 mht. evt. 

indskrivning i fiskehusreglementer. 

 

Fra medlem Christina & Kim Kronborg Nielsen: Bingo dag på havnen er det ok? 

- OK fra bestyrelsen. 

 

Fra medlem Kim Kronborg Nielsen: trækvogn med 100 l diesel og/eller 100 l vand. 

- Bestyrelsen vil undersøge nærmere, hvad der er af muligheder. 

 

Fra medlem Kim Kronborg Nielsen: Køkken faciliter 1. sal. 

- Bestyrelsen udskyder beslutningen indtil videre. Da det ikke er i budget for 2016/17. 

 

Fra medlem Thomas Larsen: Pæl jollebro knækket! 

- Det er vi opmærksom på. Der skal bestilles flere rør (ca. 10 stk.). BJN sørger for dette hos 

Veje VVS. Målene finder JB 

 

OGF Borgerforeningen 23/3-17 

- Vi afventer spændt resultatet vedr. Sct. Hans i samarbejde med ES. 

 

OGF FLID 28/3-17 -> JB & BJN deltager 

 

Sejlsikkert 2/4-17 -> BJN sejlsikker ambassadør / gratis deltagelse og transport udgifter for 

ambassadører. 

 

OGF Danske Tursejler 8/4-17-> er der nogen, der har tid da ok for deltagelse 

 

Vejene ->  



 

- JBS bestiller 2 læs grus til havneområdet 

- JB aftaler ny tid med Kommunens ingeniør Henrik Nyrup.  

 

10: Evt.  

Motellet:  

- Nye ejer Mikkel Søndergaard + Bror / velkomst ja ved evt. reception/åbning. 

- Send en mail med velkomst og orientering om havnens dag 10/6. 

 

Campingpladsen: 

- Laila og Sten bosætter sig på motellet. 

- Autocamper? BJN ringer til Laila om, hvad ES gør i 2017? Om de holder her og har 

forbrug? 

 

11:Næste møde dato?19 /4 2017 bestyrelsesmøde kl. 18 

 

Referat Sekretær Bettina Jane Nielsen 23/3 2017. 


