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Marselisborg Sejlklub ønskede også at være til stede, men kunne ikke finde ledig repræsentant.

Referat i stikordsform (brainstorm):
•

Mere åbenhed i sejlklubberne

•

Sejlsportens dag – Aarhus Bugtens uge

•

I perioden efter pinse eller august inden ranglistestævner starter?
o Mest stemning for 23. el. 24. august ifm Den Blå Rambla åbningsevent.

•

Instruktørbåde – lær at sejle på en uge

•

Egå Marina: kunne være en ”Port til Vandsport” i stedet for en ”Parkeringsplads til både”. Det viser sig dog
vanskelligt for nye vandsportsaktiviteter at komme med i fællesskabet, som i stedet etablerer sig rundt om
havnen.
Egå Sejlklub havde mange besøgende til et åbent hus arrangement med Laserjoller. Gæsterne havde en
rigtig oplevelse men der kom for få nye medlemmer eller Sejlsportsinteresserede ud af det.

•

•

Sejlklubben Bugten: forudser mange nye unge tæt på ifm nybyggeri på Aarhus havn. (Aarhus Ø), som kunne
være potentielle brugere/medlemmer af havnens foreninger og aktiviteter. Hvordan gøres det tilgængeligt
og åbent?
I tidsrummet inden kl. 17.00 er der tre anvendelige både ledige i Sejlklubben bugten.

•

Udfordringen ligger i spændet mellem ’Stor fleksibilitet’ kontra ’Vedholdenhed/Fastholdelse’

•
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•

DSU har 4 Torm-trailere til udlån. Hinnerup ungdomsskole har to containere i Kaløvig.

Næste møde onsdag d. 11. juni. kl. 17.00-19.00

Efterfølgende tilføjelse fra Michael Vogelius, Kaløvig Bådelaug:
”Vi var enige om at vi ønsker at samarbejde omkring fælles/koordinerede initiativer. At alle må gå i
tænkeboks, og gerne formulere et projekt.
23-24/8 interessant, hvis sejlsporten kan få eksponering i forbindelse med
åbningsaktivitet/medieindsats. Aller helst hvis vi kan få lov til at "vise os" i hovedhavnen/åens
udløb. Ellers i egne havne med Åbent Hus samme dag.”
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