
Husudvalgets årsberetning 2021 

Arrangementet ved standerhejsningen i april, er normalt et af husudvalgets opgaver. Desværre  blev 
klubarrangementet aflyst og standerhejsningen foregik virtuelt. Lidt tyndt i forhold til en festlig eftermiddag 
med grillpølser og øl.  

Husudvalget plejer også at stå for arrangemenet ved klubbens generalforsamling. Sådan var det også i år. 
Dog ikke sidst i januar som sædvanlig. På grund af covid19 blev generalforsamlingen først afholdt på 
fandens fødselsdag den 11. juni i Thurø Hallen. Senere var der arrangeret grillpølser i rigelige mængder 
samt drikkevarer på havnen. 

Covid19 har også medført øgede udgifter til rengøring. I havnehuset har der således i perioder været daglig 
rengøring af toiletter.   

Bookingkalenderen for Egely har de første seks måneder været præget af covid19. Det har medført 

aflysninger af både klubarrangementer og private arrangementer. Det betyder at Egely’s regnskab igen i år 
vil komme til at mangle en væsentlig indtægt.  

Husudvalget har ansøgt kommunens renoveringspulje om tilskud til udskiftning af 12 stk. håndvask-

amaturer i havnehuset til berøringsfri amaturer.  Ansøgningen er blevet imødekommet, og vi får udbetalt 
kr. 15430.- når arbejdet er udført. Vi udskifter selv amaturerne i løbet af vinteren. 

Også i år har Sejlklubbens arealer haft stor glæde af seniorgruppens ihærdige indsats, således at områderne 

ser pæne og indbydende ud, tak for det seniorer.  Arbejdet med at holde ukrudtet nede, er dog noget 
besværet af at det ikke længere er tilladt at bruge Roundup. I stedet er indkøbt hakke- og skuffejern. De er 
dog desværre ikke lige så effektive som Roundup. 

Og så til sidst en lille solstråle historie: 

For nogle år siden fik vi opsat solceller på Havnehuset. 
Her er en oversigt over hvad de har produceret i 2021: 

Der er samlet produceret 7420 KWh. Deraf er 990 KWh sendt ud på el-nettet. Det forærer vi til SEF. 
Tilbage er der 6430 KWh. 

Deraf er 2190 KWh gået til opvarmning af vand til baderum. Da 11 KWh svarer til 1 m3 naturgas, betyder 

det at vi har sparet ca. 200 m3 naturgas. 

Tilbage er der 4240 KWh som er brugt i havnehus og på broer. 
Hvis 1 Kwh koster kr. 2,50.- og 1m3 naturgas koster kr. 7.- har solcellerne sparet klubben for en udgift på kr. 
12000.- på et år. Det er da godt for både klub og klima. 
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