
 

 

    Egense Sejlklub, 14/1 2022. 

Kære medlemmer.  

 

Godt nyt år. 

2022 

50-års jubilæums år for tilblivelsen af Egense Sejlklubs havn. 

Nyt år ny sejler & fiske sæson. 

 

Hvad mon året så skal byde på?  

 

I forbindelse med jubilæet. Ja, der pusles med at fremfinde artikler, 

fotos og andet materiale og sætte det i en jubilæumsbog. Har du noget 

du kan bidrage med et foto, en oplevelse eller en gammel kvittering 

modtager medlem Birthe Jørgensen gerne dette. Kontakt Birthe på: 

51341331  

 

Bestyrelsen og Vil med Vand udvalget forslår nogle fejringer og 

aktiviteter for at fejre 50-års jubilæet.  

Der vil på den kommende Ordinære Generalforsamling fremlægges 

forslag til godkendelse.  

Så har du en ide eller bidrag da skriv eller ring herom. 

Egense-sejlklub@live.dk eller 98310057  

 

Som altid ved afslutning af en sæson og opstart af en ny, udmeldes 

medlemmer og nye indmeldes.  

Jeg og Bestyrelsen vil gerne sige tak for nu til jer der har fundet anden 

havn eller er gået i land. Og stort velkommen til Egense Sejlklub til jer 

nye. 

 

Året afsluttede med, at der i referatet fra Folkeoplysnings udvalgets 

referat blev drøftet og besluttet, at Egense Sejlklub skal tilsendes en 

agterskrivelse. Denne modtog Bestyrelsen forleden.  

 

mailto:Egense-sejlklub@live.dk


 

En uventet besvarelse af Egense Sejlklubs Bestyrelses spørgsmål til 

Aalborg kommunens Fritid & Kultur Forvaltning: Egense Sejlklubs 

Bestyrelse ønsker dialog om genansøgning med henblik på at blive en 

folkeoplysende forening!  

Det forventelige svar bliver at ES ikke kan genansøge nuværende.  

Der er dog mulighed for at give et modsvar til den forventet 

beslutning. 

 

Bestyrelsen undrer sig over, hvori ønsket om dialog og vejledning fra 

Aalborg kommunes side blev tolket som ansøgning, i det at 

Bestyrelsen allerede i juni 2021 indsendte ønsket om at få et møde med 

henblik på dialog og vejledning?  

 

Bestyrelsen har desuden ud bedt sig aktindsigt i den udtalelse der er 

indhentet fra en repræsentant af gruppen ”de bekymrede 

medlemmer”.  Denne er endnu ikke modtaget. 

 

Agterskrivelse vedhæftet.  

Bestyrelsen har et stort ønske og håb om, at Aalborg kommune vil 

give Egense Sejlklub dialog og vejledning med henblik på at kunne 

opnå status som folkeoplysende forening igen, således at Bestyrelsen 

og medlemmerne kan arbejde ud fra denne vejledning. 

 

Januar betyder også travlhed for Bestyrelsen, for udover normalt at 

det er tid til at afslutte årsregnskabet for klubbens regnskabsår 

1/10.20 - 30/9.21 og overdrage det til Revisoren.  

Bestyrelsen skal kigge i tallene og lægge budget for regnskabsåret 

1/10-21 til 31/12-22. 

Bestille uddybnings fartøj til oprensning af indsejlings renden. 

Der er også årstid for planlægning af brolisterne. 

Opgradering af diverse medlems informationer.  

Som vedtægterne foreskriver, er der opkrævning af diverse års 

kontingenter og pladslejer pr. 1. februar. 

 

OBS, OBS, OBS, OBS, OBS… 

Kontoret holder udvidet åbningstid: 



 

Lørdag 29. januar 2022 kl. 10-14 &  

Tirsdag 1. februar 2022 kl. 10-18  

for manuelle indbetalinger og hjælp til Zietwing betaling. 

Normal kontortid er: TORSDAGE kl. 14-16 

Ellers kontakt på: egense-sejlklub@live.dk eller 98310057 

 

Bestyrelsen har i efteråret ud bedt Aalborg kommune By- & Plan 

Forvaltningen om genforhandling af fornyelse af kontrakt vedr. 

tilskud til de 2 toiletter.  

Nuværende er Bestyrelsen indbudt til møde sidste i februar. 

 

Bestyrelsen begynder forberedelserne til årets Ordinære 

Generalforsamling.  

 

Desuden er der desværre ekstra ordinært store opgaver i forbindelse 

med de 4 civilretsager, samtidig med den almindelige drift. 

 

Aktiviteterne er igen opstartet.  

Børne/unge aktiviteter 

Fælles hygge tirsdage 

Fællesspisninger 

Vinterfiskeri er på programmet.  

Se kalenderen eller vedhæftet opslag. 

 

Næste Bestyrelsesmøde er torsdag 20/1-22, 

om du har noget du ønsker skal med, kan du indsende det på: 

egense-sejlklub@live.dk eller lægge din henvendelse i postkassen. 

 

Bestyrelsen anmoder medlemmerne til at huske på og overholde den 

til enhver tid gældende nationale Corona regelsæt. 

 

Glæder mig til at vi ses på havnen. 

 

På Bestyrelsens vegne 

Formand Jan L. Larsen 
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