
 

    Februar 2018 

 

Nyhedsbrev ti l  medlemmer af Aarhus Sejlklub! 

Årets første nyhedsbrev starter med en helt ny, god historie: ”ASK-sportsbåd” et J70-projekt 

realiseres i Aarhus Sejlklub  

Fra sæsonstart er der et helt nyt, interessant tilbud til alle sejlports interesserede medlemmer i 

Aarhus Sejlklub: Sejl sportsbåd J70.  

Ungdomssejlere, sejlerskolesejlere, klassebådssejlere, turbådssejlere, jollesejlere, Torsdagsholdet, 

kvinder og mænd, unge og ældre, elite og let øvede, det er et tilbud til en bred skare af 
klubbens medlemmer om at prøve at sejle sportsbåd. Klubmedlemmer kan tegne sig som 

egentligt aktivt medlem af sportsbådsgruppen, eller som deltager i enkelt sejladser. 

Omkring 25 af klubbens medlemmer mødte op til en internt annonceret ”debataften” midt i 
januar om at få nogle J70’er til Aarhus Sejlklub. Kendetegnede for opbakningen var, at den kom 
fra alle klubbens afdelinger såvel ungdoms-, jollesejler-, sejlerskole- som kølbådsafdelingerne. 

J70-gruppen afholder introduktionsdage hen over foråret. Yderligere informationer om at sejle 
J70’er kommer på www.aarhussejlklub.dk og diverse facebook-sites med relation til klubben. 

Den solide og engagerede gruppe klubmedlemmer, der står bag projektet, har 

nøglepersoner på tværs af klubbens afdelinger, sejlerskolen, ungdomsafdelingen og 
klassebådene. De har besøgt Horsens Sejlklub og høstet af deres erfaringer, og så har de lagt et 
betydeligt arbejde i at sandsynliggøre, at projektet kan finde opbakning i Aarhus Sejlklub, og at 
økonomien kan hænge sammen. 20 års erfaringer fra organisering af Sejlerskolens aktiviteter er 
anvendt. 

J70-projektet er budgetteret som selvfinansierende med klubbens investeringen, der i øvrigt 

tilbagebetales over en årrække. Det næste års tid udestår at finde resterende ekstern finansiering.  

Aktivitetsbidrag fra medlemmer skal dække den største del af projektets driftsomkostninger, der 
allerede er suppleret med sponsoraftaler, som er klar til at blive indgået, nu hvor bådene er der. 

Aarhus Sejlklub anskaffer sportsbådene, der er brugte i to år, som drøftet på generalforsamlingen. 
Der indgås aftale om, at bådene kan leveres tilbage efter det første år, hvis den undersøgte 
interesse ikke holder, og at der mod forventning ikke er tilstrækkelig opbakning i klubben.  

Nye årstal på parkeringskort, mærkaterne ligger fremme i klubhuset, tag et og klæb på. 

Og så har der været fulde huse til klubbens meget interessante klubarrangementer, 

bl.a.: ”260 dage rundt om jorden” med Christian Liebergren i Aarhusbåden ”Jonna” og 
”Hårdtvejrssejlads” med Palle Hemdorf og Mads Bo Falk. De næste arrangementer på bagsiden. 
 
 
Venlig hilsen 
Jens, formand 
 
P.S.: AFI 2Star Race 2018 tilmeldingen åbner 25. februar!  



 
Vinterens fælles arrangementer i  Aarhus Sejlklub  
 

22. februar kl. 19. 

I årene 1982-1985 blev havsejleren og bådfællesskabet Naveren bygget i en lade i 

Trige. Hans Tøttrup fortæller om processen. 

 

14. marts kl. 19. 

Finn Beton stiller skarpt på ASK - i en foranderlig tid. Oplæg for alle ASK-medlemmer. 

Vi tager simpelthen udgangspunkt i livets allerstørste spørgsmål: Hvem er vi, hvor kommer vi fra 
og hvor er vi på vej hen!! Altså, hvad er vi for en forsamling, hvad har vi til fælles og hvad skiller os. 
Historien – ingen kultur uden historie. Fremtiden – hvordan ser vi klubben om 2-5-10 år.  

Hvis vi derefter er enige om at vi er en klub med fælles værdier (klubånd?) og ikke en forsamling af 
enheder med individuel kultur/værdier, ja så kan vi jo begynde at snakke om vidensdeling og 
samarbejde!! 
 

Og der er flere arrangementer på vej. Hold øje med ”Aktivitetskalenderen” 
på www.aarhussejlklub.dk, og tilmeld dig derfra med nemtilmeld. 
 
 
Parkering 
 

Fornyelse af P-tilladelser sker via påklæbning af en årstals-mærkat. Fornyelsen foretages ved 

selvbetjening. Mærkaterne findes i ASK-klubhuset på køkkenskranken, her klipper du bare en 
selvklæbende mærkat af arket og påfører denne oven på det forældede årstal på tilladelsen.  

Automatiske bomme ved parkeringsområdet/vinterpladsen mellem Sejlklubben Bugten og 
Motorbådsklubben forventes sat i drift i løbet af februar. Åbning af disse bomme sker ved 
telefonopkald eller sms til et telefonnummer påført den enkelte bom. Det er planen at 
medlemmer der har en P-tilladelse, vil bliver oprettet som bruger af bommene med det 
mobilnummer som klubben kender. Yderligere information udsendes via mail når vi har modtaget 
afklaring og info fra Sport & Fritid.  

Udstedelse af P-tilladelse. Har du ikke en P-tilladelse men ønsker af få udstedt, vil link og 

info også fremgå af den infomail der kommer vedr. parkering.  

 


