
     November 2021 
Kære medlemmer. 
 

Her i dette ustadige novembervejr med regn, blæst, sol, kulde og 
varme er alle optagninger af både nu overstået for denne gang.  
 

Herligt at se den hjælpsomhed, der ydes til hinanden som medlemmer, 
imellem.  
En kan ét, en anden noget andet og sammen kan vi meget. 
En god devise at fortsætte med. 
 

På kontoret hænger en seddel udarbejdet til et Vild med Vand 
seminar, der står: 
 
 

ENS FOR ALLE, ALLE FOR EN. 

-> Modtag alle med et smil 🙂 

-> Gør en god gerning i dag 🙂 

-> Alle er et muligt nyt medlem 🙂 

 
 

Jeg ser smil, mange smil og imødekommenhed dagligt på turen rundt 
på havnen. 
Jeg ser dagligt gode gerninger udføres for og på havnen og for 
hinanden 

Vi har indmeldt mange i løbet af 2021 og allerede nu indskrevet flere 
som medlem i 2022.  
Der kommer stadigvæk mange henvendelser om, at få lov at blive 
medlem med båd/jolle i Egense Sejlklubs havn. Ventelisten bliver 
længere og længere. 
Alle stort velkommen endnu engang. 
Og STOR TAK for alle nye, som gamle, måden I mødes og måden I 
håndterer havnen og hinanden på. 
 
 

På: 



https://indd.adobe.com/.../30c101e8-531b-446b-a1e5... 
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Og så er det skønt, som Formand og Bestyrelse, at opleve god 
tilslutning til diverse aktiviteter og arrangementer. 
Ja, også i den daglig rytme på havnen mødes mange i og udenfor 
klubhuset, samt over ved fiskerhusene til gode samtaler om vejr, vind 
og dagens evt. fangst, ankomst af evt. et nyt skiv, o. Lign. 
En fryd at kunne fortælle kommunen og politikkerne om, at klubhuset 
bliver brugt til mangfoldige ting og samvær. 
 

HUSK. Den årlige julefrokost den 4. december kl. 13.00 -> er der 

sidste tilmelding 30/11. 🙂 
 

 
 

Søsætningsdatoer til foråret er sat i kalenderen. 
Aktiviteter og foredrag, møder o. Lign. opdateres løbende. 
Notere jer dem og følg med i kalenderen på: www.egense-sejlklub.dk  

Egense Sejlklub 

Egense Havn, Kystvej 1, Egense, 9280 Storvorde. Naturskøn 

havn beliggende ved Limfjordens østlige udmunding på 

sydsiden. Masser af plads til at være flere sammen eller et 

hjørne til afslapning. 

www.egense-sejlklub.dk 

 

 

 

Dog skal her lyde et OPRÅB!! 

Jer, der har taget jeres fartøjer på land, skal inden 15/12 rydde DIN 
plads for fortøjninger, guidelines og evt. andre løse genstande.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Findd.adobe.com%2Fview%2F30c101e8-531b-446b-a1e5-0807c0cc9cce%3Ffbclid%3DIwAR3NLMA9Al1F_b_6uR3Rn3DBgX_MVxc1UZqyaTxOBRAFM0KFJ7fkpxdCOuI&h=AT3LZRm70K4PANvVnLckybxYc-2GNROlESbA06fOrDJzpbB6tTDjJngFs4rTu3lOEIqxzdX6ep2sIAnG6lMg2z0O0wZdZCBo06xyeVTq6cXPNpjLLY1YCcAqZlTaqPJx-DnL&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1MmDtcQv5J6Q-NcOJxaZeHYFqF4emXJ4oOOIqilqoNLVwLgcx6cgAehkmDCnSnlKCtA3mBvzLvqOzx9VecAU6f3OI-ZneKycQGMsVvY_mGhcDuWQBZFGvMlH7GwC_02Yl0
http://www.egense-sejlklub.dk/
http://www.egense-sejlklub.dk/


Herefter vil Bestyrelse og frivillige gå en tur og rydde op og da vil al 
indsamlet samles i bunke på land og efter 14. dage smides i 
containeren som restaffald. 
 
Danske Standard Havnereglement foreskriver: 
Det er enhver fartøjsejers pligtig at til se eget fartøj jævnligt. 
Du kan evt. have en aftale med din ”nabo” om, at I hjælper hinanden. 
 

HUSK Elmåler aflæsning inden 31/12-21 - send målerstand tallene 
eller et foto at målerstand til: egense-sejlklub@live.dk  
PS. For sent indrapporteret opkræves der 200 kr. i påmindelsesgebyr. 
Bruger du ikke din måler, kan du returnere den og få udbetalt dit 
depositum. 
 

Til klubhuset og masteskuret er det stadig muligt at få nøgler mod 
depositum. 
 
 

Årsbetalingerne for 2022(1/1-31/12) opkræves på Zietwing til 
betaling pr. 1. februar 2022: 
https://live.zietwing.com/login  

Zietwing fremsender jer alle en mail, der inviterer ind for at opdatere 
jeres informationer og godkendelse af betalinger med jeres kreditkort. 
Nogle smartphones eller IPhone kan ikke håndtere kortoplysningerne, 
så her anbefales brug af en PC. 
Har du brug for hjælp, kom gerne forbi kontoret, medbring din 
mailadresse og in log kode hertil. Dit kreditkort og NEM-ID 

 
 

Enkelte medlemmer har ingen mail, hvorfor de har brug for 
en manuel faktura, ønskes en sådan, da henvendelse på kontoret for 
manuel faktura senest 15/1. 
Her kan også håndteres kontante/Mobil Pay betalinger. 
 
 

Når du har tjekket op på dine informationer og disse evt. ikke passer, 
da skriv til egense-sejlklub@live.dk for rettelser. 

https://live.zietwing.com/login


Har du ikke brug for din jolle eller bådplads, da gerne meddel dette på: 
98310057 i det der er flere på venteliste. 
 

Egense Sejlklubs 50-års Jubilæum 2022: 

Der er mange snakke om, hvad skal der ske og hvilke datoer forventes 
der at fejringen sker?  
Standerhejsning er hvert år sidste lørdag i april. 
Bestyrelsen er enes om at budget for 1/10-21 til 31/12-22 fastlægges 
og vedtages på Ordinær General Forsamling 26/3 2022, dermed kan 
Bestyrelsen fremlægge plan, om økonomien er godkendt. 
Der vil blive søgt om hjælp til udgivelse af jubilæums skrift. Dette er 
medlem Birthe Jørgensen i øjeblikket i gang med, så ligger du inde 
med gammelt materiale, der må fås eller tages kopi af, kan det 
indleveres på kontoret eller du kan kontakte 98310057 

Godt ideoplæg er som altid velkommen. 
 
 

På Bestyrelsens og egne vegne  
Formand Jan L. Larsen 

 


