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Formandens
beretning for 2010
Gennem hele 2010 har vi haft stor aktivitet på
havn og i klubhus. Dog har deltagerantallet til
vores traditionelle til- og afriggerfester gen-
nem de seneste år været i tilbagegang, så
derfor blev der taget initiativ til at ændre på
formen og lave det om til et dagsarrange-
ment, og det ser ud til at lykkes, der har
været mange deltagere.

Fredagsbaren er nu en fast tradition, som
ydermere er blevet udvidet ved at tilbyde et
måltid mad nogle gange i vintersæsonen.

Og så er der ”søndagsskolen”. Søndag for-
middag bliver stort og småt vendt på balko-
nen i klubhuset og måske også noget slad-
der, så hvis du vil høre det sidste nye, så er
det søndag formiddag.Med hensyn til klubhu-
set, tror vi, vi har fundet et rimeligt regelsæt
for brugen af klubhuset. Det har i hvert fald
fungeret uden de helt store problemer.

Klubhuset er blevet malet udvendigt, med en
økonomisk håndsrækning fra Aalborg
Kommune. Indvendigt er der også meget, der
trænger, især kunne køkkenet bruge en over-
haling. De gamle baderum trænger også.

I det forgangne år har vi haft rigtig mange
gæster i havnen. Især under Tall Ships race
havde vi mange besøgende, og de var så
venlige også at købe en hel del dieselolie. I
den kommende sæson bliver prissætningen
for dieselolie ændret så den i perioder bliver
billigere. Indtil ca. 15. juni og efter 15. august
sælges diesel til den officielle listepris. Det er
perioder, hvor vi ikke har ret mange gæster,
og så skal klubbens medlemmer ikke betale
den høje pris.

Vi har fået alarm på kontoret og afskaffet
møntindkast til vaskemaskinen. Det har
været med til at vi er sluppet for indbrud.Der
er dog stadig nogen, der er ude efter vores
både. Der har for kort tid siden været indbrud
i seks både på sporristen i VB, så kommer du
forbi vores havn en aften så drej omkring og
se dig om.

Der har været talt om flere grejskure og båd-
haller på arealerne Det kræver en ny lokal-

plan for området.
Aalborg Kommune
oplyser, at der ikke vil
blive lavet ny lokalplan
før der ligger konkrete
planer med ønske om ændret anvendelse.

Administrationen af klub og havn fungerer
meget fint med lønnet medhjælp, hvilket har
været en stor aflastning for bestyrelsen, så
det arrangement fortsætter.

Klubbens hjemmeside er under stadig udvik-
ling, og er efterhånden rigtig god, så jeg
håber du bruger den til at holde dig ajour
med arrangementer, og andre forhold du
ønsker oplysninger om.

AS er repræsenteret ved forhandlingerne
med Aalborg Kommune om en ny brugsafta-
le for havneområderne. Forhandlingerne skri-
der planmæssigt frem, og det forventes, at en
ny aftale uden væsentlige ændringer kan
underskives i god til inden udløbet af den
eksisterende aftale.

Vi har planer om at lave en introduktion til nye
medlemmer i AS. Jeg synes der efterhånden
sket en større opdeling af medlemmer i for-
hold til interesse, kapsejlads, tursejlads eller
bådparkering. Disse skel vil jeg gerne have
udlignet, så alle kan få et bedre udbytte vores
gode klub og vores gode havneforhold.

Steen Frederiksen
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Beretning 2010 om
årsskrift og hjemmeside
Dette årsskrift er 2. årgang, og det kommer,
som I kan se i et andet format end 1. årgang
og vores nedlagte medlemsblad
Kasteblokken. I skrivende stund er jeg
spændt på resultatet. Formålet har været at
lave et årsskrift, der er læseværdigt med et
pænt udseende.

Indholdet i årsskriftet har to formål. For det
første at give en baggrund for generalforsam-
lingen, ved skriftlige beretninger, forslag og
andet, der har med generalforsamlingen at
gøre. For det andet at give plads til medlem-
mers oplevelser fra sidste sæson. I den for-
bindelse tak til alle, der har bidraget.

Hjemmesiden har nu eksisteret i et par år
som en erstatning for vores medlemsblad

Kasteblokken. Vi tror,
at den på udmærket
vis kommunikerer fra
klubben/bestyrelsen til
medlemmerne, men vi
har endnu ikke fået skabt et debatforum som
en del af siden, og vi er også usikre på, om
der er et behov. I løbet af 2011 er det hensig-
ten at lave om på hjemmesidens udformning
for at gøre den lettere tilgængelig – mere bru-
gervenlig og for at gøre det lettere for web-
masteren at vedligeholde siden.

M.v.h.
Peter Kappel

sekretær

Beretning 2010
fra husinspektøren
Vi har igen i år haft et stort brug af vores klu-
blokaler, det er dejligt at se, at tingene bliver
brugt, men det betyder også et stort slid på
vores lokaler. Vi fik lavet en aftale med kom-
munen om at få malet udvendig i efteråret,
hvilket bygningerne virkelig trængte til, de
blev rigtig flotte, og så kan de forhåbentlig
holde i 5 – 6 år igen, og her i skrivende stund
er vi ved at få malet trappen op til undervis-
ningslokalet på 1 sal.

I sommer oplevede vi, hvordan det er at have
mange gæstesejlere i havnen. Det fungerede
fint, bortset fra vores rengøring, der ikke var,
som vi kunne ønske os. Derfor ser vi os om
efter en anden løsning, for der skal gøres
ordentligt rent i vores klubhus.

Vores signalmast er ved at trænge til en kær-
lig hånd. Det er et af de store projekter, der
gerne skal gøres noget ved i år. Jeg håber,
der er nogle, der har lyst til at give en hånd
med til dette projekt.

Husudvalget er des-
værre skrumpet noget
ind, hvis der er nogen,
der har lyst til at give
en hånd med, skal de
være hjertelig velkommen.

Jeg håber, at vores klubhus igen i år vil blive
brugt flittigt, til gavn for sejlsporten.

Med venlig hilsen 
Henrik
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Beretning 2010
fra fartøjsinspektøren
Det har været mit første år som fartøjsinspek-
tør, så der har været en del at lære, men jeg
har heldigvis haft god hjælp fra havneudval-
get.

I foråret var der at godt fremmøde til arbejds-
aftenen, hvor der blev ryddet op på landplad-
serne og monteret ny redningsstiger mv.

Som de fleste måske har lagt mærke til, er
der blevet installeret nye kortstandere på bro
9, så det bliver nemmere at afregne strømfor-
syningen i vinterperioden. Fra næste sæson
vil sejlere, der vælger at lade båden ligge i
vandet vinteren over, blive henvist til bro 9, så
vi kan afbryde strømforsyningen til de øvrige
broer.

I efteråret før bådene blev taget op, blev de
ejerløse stativer samlet sammen for at udnyt-
te landpladserne optimalt. Samtidigt har vi
måtte flytte rundt på enkelte både, for at
kabalen kunne gå op. Bådene bliver større og
større, så kapaciteten på landpladserne er
tæt på at være udnyttet 100%.

Vi har haft besøg af arbejdstilsynet i år og må
konstatere, at vi er en virksomhed, idet vi har
ansat en havnefoged og liftførere. Så som for
enhver anden virksomhed medfører det, at

der er blevet udarbej-
det arbejdspladsvurde-
ringer og beredskabs-
planer.

Alle vores kraner inklusive traveliften er ble-
vet serviceret og prøvebelastet, så de nu
fremstår i god stand. Liften har fået en større
overhaling, hvor virerne er udskiftet og den
udskydelige bom er blevet forstærket.

I år lukkede vi ned for vandet på landpladser-
ne senere end sædvanligt, så alle havde en
mulighed for at rengøre bådene og vinterklar-
gøre motorerne. Afhængig af vejrudsigterne
næste år bliver tidspunktet for lukning af van-
det rykket frem igen, da det var på et hæn-
gende hår, at vi undgik frostvejr.

Med tak for året der er gået. Alle ønskes en
god sejlersæson i 2011

Jess Thiel
Fartøjsinspektør

Beretning 2010
fra jolleafdelingen
2010 har været et roligt år. Der har været
gang i klubbens laserjollesejlere, idet Kim og
Mathias fortsat sejler. Bo Andersen har vare-
taget træningen af jollesejlerne i sæsonen.
Ligesom 2009 er vi fortsat med at deltage i
optimisternes torsdagssejladser. Planerne
for 2011 er, at vi vil forsøge at lave fælles jol-
letræning med juniorafdelingen om tirsda-
gen, da dette vil give de sejlere, der deltager
i stævner i weekenderne, tid til at restituere.

Vore ynglinge har fået
en overhaling, og
arbejdet med at holde
dem ”kampklare” fort-
sætter. Som noget nyt
forsøges at skaffe instruktører, så sejlersko-
len kan benytte dem en dag om ugen.

John H Simonsen
Jolleleder
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Beretning 2010
fra juniorafdelingen
I 2010 har der været masser af aktivitet i
juniorafdelingen, hvor mange små og store
har haft gode oplevelser på vandet. På klub-
niveau var årets højdepunkt vores sommer-
camp. Her havde vi 28 sejlere i alderen 9-15
år boende i klubhuset. På campen var der
flere forskellige aktiviteter, og trekantbanen,
til kapsejlads, havde vi næsten pakket væk.
En af aktiviteterne var muligheden for at
prøve en dragonfly trimaran (Tak til Fartbølle)
samt forskellige jolletyper, som Feva og
Zoom joller. Det var tydeligt, at optimistsejler-
ne synes, det var spændende at sidde i en
anden båd-klasse, end de plejer. En anden
sjov aktivitet var det store stjerneløb på van-
det. Her var alle fra optimist til ynglinge på
vandet fordelt på hold med blandede bådty-
per. Sommercampen lykkedes så godt, fordi
forældre og trænere gjorde en ekstraordinær
stor indsats. Og det gik ikke ubemærket hen.
F.eks. kunne man oplevede imponerede
gæstesejlere, der lige skulle høre, om det
godt nok var frivillige, der leverede så flot en
buffet. I 2011 har vi igen planlagt sommer-
camp, med masser af spændende aktiviteter.
Vi glæder os til igen at se en masse børn.
Traditionen tro afholdte Aalborg Sejlklub
også 2010 Nordjysk Mesterskab.
Hovedsponsoreren var Inspiration i Aalborg
Storcenter, som leverede flotte præmier til de
hurtigste sejlere. I 2011 ønsker vi os lidt flere
deltagere til kapsejladsen, så i 2011 har vi
flyttet arrangementet til d. 13.-14. august, så
det ikke overlapper med et større stævne i
Limfjordskredsen. Igen skal hjælperne have
stor tak for at give en hånd med til at afvikle
stævnet. I juniorafdelingen prøver vi at blive
endnu bedre til at afholde kapsejladser, så vi
måske i fremtiden kan få større stævner til
klubben. Derfor har interesserede hjælpere
fået tilbudt at deltage i kapsejladslederkursus
under Dansk Sejlunion.

På det sportslige plan har juniorafdelingen
også haft et udbytterigt år. Højdepunktet var
da Lasse Skall Sørensen kvalificerede sig til
vinterlandsholdet for optimistjoller. Det bliver
spændende at følge Lasse, og at se om flere
af vores optimistsejlere kan kvalificere sig til
landsholdet. Derudover har vi haft flere hyg-
gelige ture med optimisterne bl.a. til

Frederikshavn og
Sillerslev (på Mors),
hvor både A, B og C
sejlere har prøvet
kræfter med sejlere fra
andre klubber. Endvidere har vi hver torsdag
afviklet kapsejlads til Aalborg
Mesterskaberne. Disse sejladser udgør også
vores klubmesterskab, så vi om tirsdagen
kan fokusere på træning.

Hen over vinteren kører kraftcenteret for fuld
skrue. Igennem 6 weekender får ungerne
træning på land og vand efter forholdene. I
december havde vi besøg af et tv-hold fra TV-
Nord. De lavede et super flot indslag til
samme aften. Ud over kraftcenter tilbyder
juniorafdelingen svømmetræning i samarbej-
de med SvømmeklubNord. Her kan børnene
komme 8 søndage og få instruktion af en
uddannet svømmelærer.

I 2011 vil vi prøve at gøre det mindst lige så
godt som i 2010. Vi holder sommercamp og
kapsejlads. Derudover vil vi prøve at få flere
aktiviteter i klubben i weekenderne, hvor der
kan være lidt mere tid og ro på. Alt dette og
mere kan I følge på juniorafdelingens hjem-
meside hvor vi bl.a. har en aktivitetskalender.

Vi vil ligeledes prøve at fortsætte den
madordning, som har kørt til tirsdagstræning
de seneste år. Det er en stor udfordring at
have et arrangement med træning og mad til
at fungere en gang om ugen hen over sæso-
nen. For at det kan fungere, kræver det mas-
ser af frivillige hænder til at hjælpe med det
praktiske. Tag en tjans i køkkenet eller hjælp
med at klargøre og afrigge følgebådene.
Skriv jer på listen i god tid. Find sammen med
andre forældre og få en hyggelig aften.

Vi glæder os til at se børn og forældre til
endnu en fantastisk sejlsæsonen i 2011.

Mikkel Christiansen,
pva. Juniorafdelingen.
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Aktivitetsudvalget
2010
Endnu et år er gået med en række aktiviteter
for klubbens medlemmer.

Det nye aktivitetsudvalg startede sæsonen
med at brainstorme lidt over mulige aktivite-
ter og temaer for klubarrangementer.

Vi startede dagen med
morgenbord i klubhu-
set. Herefter blev der
åbnet for boderne på
stumpemarkedet.

Formiddagen bød på livlig handel, snak om
priser, samt andre underholdende aktiviteter.
Bl.a. fik vi kåret årets bedste hold til "søred-
ning".

Frokostbuffet'en blev et stort tilløbstykke med
ca. 100 deltagere. Det gav en rigtig god og
hyggelig stemning i et tæt pakket klubhus.
Arrangementet blev afsluttet med stander-
hejsning og tale af klubbens formand. Ikke et
ord om knob og knuder på dette sted!

Der blev sommer. Og på trods af store pro-
blemer med at få sat "fut i heksen", så blev
Skt. Hans aften også et tilløbsstykke med
festlig tale af en af klubbens garvede sejlere
- Keld T. Jensen.

Herefter havde aktivitetsudvalget sammen
med kapsejladsudvalget arrangeret en fælles
sensommer grillaften med forudgående fami-
liekapsejlads. Men men, med fem tilmeldte
deltagere måtte arrangementet aflyses.
Kapsejlerne holdt fast, og de fik en rigtig hyg-
gelig aften på havnen ved klubbens grill.

Sejlsæsonen blev afsluttet med den årlige
afriggerfest i et nyt koncept. En lækker buffet
med kolde og lune retter trak ca. 75 deltage-
re til klubhuset. Der var sang, musik og
underholdning af De småborgerlige gårdsan-
gere fra Dronninglund.

Jeg vil derfor takke tordenskjolds soldater for
en stor indsats i den forgangne sæson. Jeg
ser frem til at se nye kræfter - med nye ideer
og ny energi - i sæsonen, der nu står for
døren.

John Kristensen
Aktivitetsudvalget.

Sæsonstarten blev skudt i gang med en kom-
bination af standerhejsning og tilriggerarran-
gement.
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Beretning 2010
fra sejlerskolen
Igen i 2010 har vi haft 24, der startede, og 16
af dem gik op til den praktiske del af duelig-
hedsprøven som alle bestod.
I betragtning af, at vi kun har annonceret på
klubbens hjemmeside, synes jeg, at det er
flot, at vi fik fuldt hold.
Uden frivillige instruktører Per; Ib; Martin;
Arne; Robert (fast afløser) og undertegnede
var det ikke muligt at gennemføre undervis-
ningen. Tak til dem. Desværre kan Arne ikke
afsætte tid til at fortsætte. Også tak til bådfor-
mand Herluf.
Der er også lavet kursus i ”Sejl og Tovværk”.
I sæson 2011 vil vi gerne lave en overbyg-
ning, hvor eleverne lærer at sejle kapsejlads
i klubbens Ynglige både om mandagen, men

det forudsætter, at der kommer en tilgang af
instruktører, og det må gerne være nogle, der
sejler onsdagssejladser.
Som noget andet nyt, så er koordinator og
bestyrelsens repræsentant ved at lave en
præcis beskrivelse af de enkelte funktioner i
sejlerskolen.
Vi vil i 2011 udføre en del arbejde på vores
skolebåd Louise for at bringe den i 100 %
orden. Ligeledes vil der blive arbejdet med at
få etableret kursus i den teoretiske del af
duelighedsbeviset til efteråret og formentlig
også et yachtskipper 3 kursus til vinter.

Steen Bønsdorff
Koordinator for sejlerskolen 

Stor præcision da aktivitetsudvalget afholdt tilriggerarrangement på kajen.
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Sejladsudvalgets
beretning 2010
Så gik sæsonen 2010, bådene er taget på
land, og vandet er blevet stift, så nu kan vi kun
vente på foråret, så vi kan komme ud og sejle
igen. Vi har i sejladsudvalget arrangeret ons-
dagssejladser, hovedkapsejlads og deltaget i
Limfjordscup.

Som tidligere år var der arrangeret 20 ons-
dagssejladser, som startede midt i april
måned og blev ved til udgangen af september
med kun en måneds sommerferie. Selvom vej-
ret var noget blandet, blev der sejlet en del alli-
gevel. Der var knap 40 både tilmeldt, men det
var en trofast skare, der gennemførte de fleste
sejladser. Det var nogenlunde samme niveau,
som de sidste par år. Vi har stadig et par felter
med ens både, dels folkebåde og dels H-
både, så der har været hård konkurrence i
disse løb. Det lykkedes os i år at have et par
faste dommere i dommerhuset i forårssæso-
nen til onsdagssejladserne, det var rigtigt
godt, så det skal de have mange tak for.
Desværre havde de ikke lyst til at fortsætte
efter sommerferien, så der måtte tjansen gå
på skift imellem bådenes besætninger. Det gik
fint. For nogen var det en øjenåbner pludselig
at være meteorolog og skulle beslutte, hvilken
bane, der skulle sejles, ud fra hvordan vejret
var lige nu.

Det sociale liv efter sejladserne fortsatte i
klubhuset, selvom vi ikke i år havde nogen,
der lavede mad til os efter det ”hårde slid” på
banen. Vi forsøgte med forskellige modeller.
Nogen gange var der en besætning, der påtog
sig opgaven, andre gange blev maden leveret
udefra, så tak til dem der påtog sig tjansen
med dette. Spisningen var velbesøgt, selvom
maden ikke havde den samme standard som
tidligere (vi var vist blevet lidt forvænte), men
ingen havde grund til at gå sultne hjem. Der
blev også arrangeret spisning efter den sidste
onsdagssejlads, som blev sejlet en lørdag. Her
var som tidligere år mange deltagere. Det var
lykkedes at skaffe forstærkning til køkkenet, så
det blev en hyggelig eftermiddag. Tak for det.

En del af de kapsejlende både var med i
Desmi/Limfjordscup, som er et samarbejde
mellem Gjøl sejlklub, SHS, Hals Bådelaug og
Aalborg Sejlklub. Der var arrangeret 5 stæv-

ner, der talte med i
kampen om de bedste
pladser. Det var gode
sejladser, selvom der
godt kunne være flere
deltagende både, men vi prøver igen i år. Se
www.limfjordscup.dk. Derforuden var vi med i
arrangementet ”Aalborg i Rødt”, hvor der blev
afviklet en sejlads inde i Aalborg havn. Det
blev en kort og meget stille sejlads, men der
blev da fundet nogle vindere.

Vores egen hovedkapsejlads, som ligger den
1’ste lørdag i september, er også en del af
Desmi//Limfjordscup. Den blev afviklet på den
”gamle” bane, en distancesejlads fra Aalborg
til Draget og hjem igen.
Her fik vi uddelt de to vandrepokaler –
Fjordpokalen til den ”hurtigste båd overalt på
præmie tid”, den gik, som de to foregående år
til Kristian Mathiesen, AS, i Mathis, en Mathis
25, og Mølbach Pokalen ”til den hurtigste båd
i det løb med flest ens både” gik, som sidste år
til Thomas Flensted, Gjøl, i H-båden Playmate.

Når jeg ser tilbage på sidste års sæson, kan
jeg se, at rigtig mange af deltagerne var de
samme som forrige år, der var dog kommet
enkelte nye til. Jeg håber selvfølgelig, at der er
endnu flere, der har lyst til at lege med, de skal
alle være velkomne, der er stadig god plads
på fjorden. Vi vil for at lette mulighederne for
deltagelse se på reglerne, om der er noget, vi
kan gøre anderledes for at få flere til at være
med. Skulle nogen have brug for at komme i
”lære” ombord på en af de kapsejlende både,
kan vi sikkert også finde ud af det.

For den kommende sæson, vil vi som de
andre år arrangere vores ugentlige trænings-
sejladser – onsdagssejladserne, vores hoved-
kapsejlads og deltage i samarbejdet omkring
Limfjordscup, samt deltage i Aalborg i Rødt,
hvis det viser sig muligt. Derforuden vil vi i
samarbejde med Hals Sejlklub og Elvstrøm
Sails arrangere en havkapsejlads ud fra kon-
ceptet Two Star – altså kun to mand ombord i
båden – med start og mål i Hals, og et pitstop
af nogle timers varighed i Østerby på Læsø.
Læs mere på www.elvstromsails2star.dk 

Vel mødt Vh Mogens
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Dagsorden for generalforsamlingen
i Aalborg Sejlklub den 19. marts 2011 kl. 11.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
Forelæggelse til godkendelse samt budget for indeværende år.

4. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende år.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

10. Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet 2 forslag fra bestyrelsen.

a. Nye vedtægter.
Da der skete en formel fejl i forbindelse med indkaldelse til den
ekstraordinære generalforsamling sidste år fremsættes forslaget
igen for at få formalia på plads.
Samtidig ønsker vi at ændre på tidsfrister mm i § 7.
Se bilag.

b. Forslag til opførsel af skure til klubbens materiel.
Se bilag.

11. Eventuelt

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling
den 19. marts 2011 kl. 14.

1. Godkendelse af nye vedtægter.
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Ændringsforslag
kan også læses på hjemmesiden

Klubbens navn er Aalborg Sejlklub (A. S.).
Hjemsted er Aalborg Kommune.
Klubbens stander er mørkeblå med gul eller
forgyldt A.S. og derunder tre gule eller for-
gyldte bølgelinier. Klubbens emblem består
af en mørkeblå oval indeholdende øverst en
krone, derunder bogstaverne A.S. og
nederst tre bølgelinier.

Klubbens formål er at fremme sejlsporten
og at styrke sammenholdet mellem med-
lemmerne, hvilket søges opnået bl.a. ved:
• at tilvejebringe gode ligge- og landplad-

ser, 
• at udbrede kendskabet til søsikkerhed

blandt medlemmerne, 
• at uddanne ungdommen i sejlsport og

søsikkerhed 
• at varetage medlemmernes interesser

overfor offentlige myndigheder og andre.

Klubben er medlem af 
• Dansk Sejlunion og dermed af Dansk

Idrætsforbund og er undergivet disse
organisationers vedtægter og bestem-
melser.

• SIFA.
• Driftselskabet ANF (Foreningen

Aalborg / Nørresundby Fritidshavne).
• Frihavnsordningen og 
• Danske Tursejlere

3b slettes

Klubben består af:
• Aktive medlemmer og deres

ægtefælle/samlever, der er fartøjsejere, 
• Aktive medlemmer i øvrigt, der ønsker at

Klubbens §1
navn og
hjemsted

Klubbens §2
formål

Medlemskab §3
af organisationer
og foreninger

§3b

Optagelse af §4
medlemmer

Bilag til punkt 10 a.
Dette er ændringsforslaget, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2010 og efter-
følgende på den ekstraordinære generalforsamling. P.g.a. en fejl vedrørende indkaldelse til den
ekstraordinære generalforsamling i 2010, genfremsættes forslaget. I forhold til forslaget sidste år
er der ændret i § 7 første halvdel, der drejer sig om måden at indkalde til generalforsamlingen,
tidsfristerne for forslag og om at regnskabet skal offentliggøres på hjemmesiden og ikke i årsskrif-
tet. I § 9 angående indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er der sket en ændring sva-
rende til ændringen i § 7.

Ændringsforslag: Gældende vedtægter:

Klubbens navn er Aalborg sejlklub (A. S.).
Hjemsted er Aalborg Kommune. Klubbens
stander er mørkeblå med gul eller forgyldt
A.S. og derunder tre gule eller forgyldte
bølgelinier. Klubbens emblem består af en
mørkeblå oval indeholdende øverst en
krone, derunder bogstaverne A.S. og
nederst tre bølgelinier.

Klubbens formål er at fremme sejlsporten
og at styrke sammenholdet mellem med-
lemmerne, hvilket søges opnået bl.a. ved:
Tilvejebringelse af gode ligge- og opha-
lingspladser. Udbredelse af kendskabet til
søsikkerhed blandt medlemmerne.
Uddannelse af ungdommen i sejlsport og
søsikkerhed. Varetage medlemmernes
interesser overfor offentlige myndigheder
og andre.

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og
dermed af Dansk Idrætsforbund, og er
undergivet disse organisationers vedtægter
og bestemmelser. Klubben er tillige medlem
af SIFA.

Aalborg Sejlklub er medlem af Foreningen
Aalborg / Nørresundby fritidshavne, hos
hvem man lejer de arealer, som klubben
benytter.

Klubben består af: Aktive medlemmer er
fartøjsejere, ægtefælle/samlever, samt
medlemmer i øvrigt, der ønsker at støtte
klubben og være medbestemmende om
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Kontingent §5

Udmeldelse / §6
eksklusion

støtte klubben og være medbestemmen-
de om klubbens forhold.

• Passive medlemmer, der ikke deltager
aktivt, men gennem et mindre kontin-
gent ønsker at støtte klubben.

• Juniormedlemmer (medlemmer under
21 år). Optagelse af medlemmer under
18 år kræver samtykke fra
forældre/værge.

• Æresmedlemmer, der udnævnes af
bestyrelsen. Udnævnelse af æresmed-
lemmer kan ikke gøres til genstand for
diskussion på generalforsamlingen.
Æresmedlemmer er kontingentfri og har
samme rettigheder som aktive medlem-
mer.

For at kunne optages som medlem skal
ansøgeren underskrive et ansøgningsske-
ma samt betale et indskud, hvis størrelse
fastsættes af generalforsamlingen. Ethvert
medlem tildeles et fortløbende medlems-
nummer, således at et medlem, der er ind-
meldt senere end et andet medlem, altid
har højere medlemsnummer. I tilfælde af et
medlems død kan eventuel ægtefælle/sam-
lever bibeholde medlemsnummer og
samme rettigheder, som afdøde havde
opnået i henhold til vedtægterne.

§ 4b slettes

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad
gangen på generalforsamlingen.
Kontingentet opkræves helårligt forud. Hvis
et medlem undlader at betale kontingent
inden fastsat frist, skal vedkommende have
tilsendt en rykkerskrivelse. Er der herefter
ikke betalt kontingent efter senest 14 dage,
betragtes medlemmet som udmeldt. Hvis
liggepladsleje tilsvarende ikke betales
senest 14 dage efter en tilsendt rykkerskri-
velse mistes retten til liggepladsen.
Bestyrelsen fastsætter strafgebyr. Ethvert
medlem har pligt til at meddele adresseæn-
dring og eventuel e-mail til klubben.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker
skriftligt til kassereren inden 1. januar, og at
det pågældende medlem har betalt sit kon-
tingent til klubben frem til denne dag, hvor-

klubbens forhold. Passive medlemmer.
Medlemmer, der ikke deltager aktivt i klub-
ben, men som gennem et mindre kontin-
gent ønsker at støtte klubben. Junior med-
lemmer er medlemmer under 21. år.
Optagelse af medlemmer under 18 år kræ-
ver samtykke fra forældre/værge.
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.
Udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke
gøres til genstand for diskussion på gene-
ralforsamlingen. Æresmedlemmer er kontin-
gentfri og har samme rettigheder som akti-
ve medlemmer. For at kunne optages som
medlem skal ansøgeren underskrive et
ansøgningsskema samt betale et indskud,
hvis størrelse fastsættes af generalforsam-
lingen. Ethvert medlem tildeles et fortløben-
de medlemsnummer, således at et med-
lem, der er indmeldt senere end et andet
medlem, altid har højere medlemsnummer.
I tilfælde af et medlems død kan eventuel
ægtefælle/samlever bibeholde medlems-
nummer og samme rettigheder, som afdø-
de havde opnået i relation til disse vedtæg-
ter.

Generalforsamlingen kan lave differentiere-
de familiemedlemskaber. Dog er der kun
stemmeret for aktive medlemmer samt
juniorer der er personligt myndige.

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad
gangen på generalforsamlingen.
Kontingenten opkræves helårsvis forud.
Hvis et medlem undlader at betale kontin-
gent/liggepladsleje inden fastsat frist, skal
vedkommende have tilsendt en rykkerskri-
velse. Er der ikke indbetalt efter senest 14
dage, kan medlemmet ekskluderes og lig-
gepladsen mistes Bestyrelsen fastsætter
strafgebyr. Ethvert medlem har pligt til at
meddele adresseændring til kasseren.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker
skriftligt til kassereren inden 1. januar, og at
det pågældende medlem har betalt sit kon-
tingent til klubben frem til denne dag, hvor-
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fra udmeldelsen har virkning.
En enig bestyrelse kan træffe beslutning
om eksklusion af et medlem af klubben,
hvis den finder det absolut begrundet. Når
en sådan beslutning er truffet af bestyrel-
sen, underrettes den pågældende ved
anbefalet brev og opfordres samtidigt til at
udmelde sig af klubben. Sker denne udmel-
delse ikke inden 10 dage, bekendtgøres
eksklusionen ved opslag i klubhuset.
Eksklusionen træder i kraft fra den dag,
opslaget er sket. Det ekskluderede medlem
har ret til at indanke afgørelsen på først-
kommende ordinære generalforsamling,
men har i øvrigt ikke adgang til klubben i
perioden indtil denne generalforsamling.
Såfremt bestyrelsens beslutning om eksklu-
sion ikke godkendes med mindst 2/3 af de
afgivne stemmer på generalforsamlingen,
er eksklusionen af det pågældende med-
lem ophævet.

Generalforsamlingen er den højeste myn-
dighed i alle foreningens anliggender. Den
ordinære generalforsamling, der afholdes
hvert år i marts måned, indkaldes med
mindst 6 ugers varsel digitalt og ved opslag
i klubhuset.. Senest 8 dage før generalfor-
samlingen tilsendes medlemmerne klub-
bens årsskrift, der indeholder dagsorden,
skriftlige beretninger og indkomne forslag.
Klubbens regnskab og budget og ANF´s
regnskab og budget offentliggøres på hjem-
mesiden og fremlægges i klubhuset senest
8 dage før generalforsamlingen. Forslag,
der ønskes forelagt generalforsamlingen til
vedtagelse, skal skriftligt være bestyrelsen i
hænde senest 1. februar.
Stemmeret har aktive medlemmer og ægte-
fælle/samlever med én stemme tilsammen,
denne stemmeret kan udøves af begge
ægtefæller/samlevere. Ægtefælle/samlever
skal være registreret i medlemskartoteket.
Juniorer har stemmeret, under forudsæt-
ning af personlig myndighed. Stemmeret
forudsætter, at medlemmet ikke er i restan-
ce, og at medlemskabet har bestået i
mindst tre måneder forud for generalfor-
samlingen. Stemmeret kan kun udøves ved
personligt fremmøde. Der kan ikke stem-
mes ved fuldmagt.

Dagsorden for den ordinære generalfor-
samling skal omfatte følgende punkter:

fra udmeldelsen har virkning. Bestyrelsen
kan ved simpelt stemmeflerhed træffe
beslutning om eksklusion af et medlem af
klubben, hvis den finder det absolut
begrundet. Når en sådan beslutning er truf-
fet af bestyrelsen, underrettes den pågæl-
dende ved anbefalet brev og opfordres
samtidigt til at udmelde sig af klubben. Sker
denne udmeldelse ikke inden 10 dage,
bekendtgøres eksklusionen ved ophæng i
klubhuset. Eksklusionen træder i kraft fra
den dag, opslaget er sket. Det ekskludere-
de medlem har ret til at indanke afgørelsen
på førstkommende ordinære generalfor-
samling, men har i øvrigt ikke adgang til
klubben i perioden indtil denne generalfor-
samling. Såfremt bestyrelsens beslutning
om eksklusion ikke på generalforsamlingen
godkendes med mindst 2/3 af de afgivne
stemmer, er eksklusionen af det pågælden-
de medlem ophævet.

Generalforsamlingen er den højeste myn-
dighed i alle foreningens anliggender. Den
ordinære generalforsamling, der afholdes
hvert år i marts måned indkaldes med
mindst 6 ugers varsel ved skriftlig medde-
lelse til medlemmerne. Dagsorden bekendt-
gøres senest 8 dage før generalforsamlin-
gen afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt
generalforsamlingen til vedtagelse, skal
være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 4
uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslagene skal optages i dagsordenen,
som bekendtgøres.
Stemmeret har aktive medlemmer og ægte-
fælle/samlever med een stemme tilsam-
men, denne stemmeret kan udøves af
begge ægtefæller/samlever.
Ægtefælle/samlever skal være registreret i
medlemskartoteket. Juniorer har stemme-
ret, under forudsætning af personlig myn-
dighed. Stemmeret forudsætter, at medlem-
met ikke er i restance, og at medlemsska-
bet har bestået i mindst tre måneder forud
for generalforsamlingen. Stemmeret kan
kun udøves ved personligt fremmøde. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden for den ordinære generalfor-
samling skal omfatte følgende punkter:

Ordinær §7
generalforsamling

Dagsorden §8
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1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne

år.
3) Fremlæggelse af regnskab for det for-

løbne år til godkendelse samt budget for
indeværende år.

4) Fastsættelse af indskud og kontingent
for det kommende år.

5) Orientering om ANF herunder regnskab
og budget.

6) Valg af formand.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
9) Valg af 2 revisorer og

1 revisorsuppleant.
10) Behandling af indkomne forslag.
11) Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan til
enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når
mindst 10 % af de stemmeberettigede
medlemmer skriftligt stiller krav herom til
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest én
måned efter, at begæringen er fremsat over
for bestyrelsen med oplysning om det
emne, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes
digitalt og ved opslag i klubhuset med
mindst 14 dages varsel. Eventuel uddyb-
ning af dagsordenen kan ske på hjemmesi-
den.

Generalforsamlingen vælger en dirigent,
der ikke må være medlem af bestyrelsen,
til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes
ved simpel stemmeflerhed, jf. dog §§ 6, 23
og 24. Dirigenten bestemmer afstemnings-
måden. Dog skal på begæring fra mindst ét
stemmeberettiget medlem afstemning og
valg foregå skriftligt, ligesom alle afstem-
ninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Der tages referat af generalforsamlingen,
som godkendes af dirigenten.

Bestyrelsen skal varetage medlemmernes
interesser og repræsentere klubben i alle
forhold. Dens beslutninger og handlinger
forpligter klubben. Bestyrelsen består af 9
medlemmer, inkl. formanden, valgt for 2 år
ad gangen på den ordinære generalforsam-
ling. Skriftlig afstemning finder sted, når der

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne

år.
3) Forelæggelse af regnskab for det forløb-

ne år. Forelæggelse til godkendels
samt budget for indeværende år.

4) Fastsættelse af indskud og kontingent
for det kommende år.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
7) Valg af 2 revisorer og

1 revisorsuppleant.
8) Behandling af indkomne forslag.
9) Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan til
enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 10 % af de stemme-
berettigede medlemmer skriftligt stiller krav
herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde
skal generalforsamlingen afholdes senest
én måned efter, at begæringen er fremsat
overfor bestyrelsen med oplysning om det
emne, der ønskes behandlet. Om indkaldel-
sesmåde, udsendelse af dagsorden og
stemmeret gælder bestemmelserne i § 7.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent,
der ikke må være medlem af bestyrelsen,
til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutning træffes
ved simpel stemmeflerhed, jf. dog §§ 6, 23
og 24. Dirigenten bestemmer afstemnings-
måden. Dog skal på begæring fra mindst ét
stemmeberettiget medlem afstemning og
valg foregå skriftligt, ligesom alle afstem-
ninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Der tages referat af generalforsamlingen,
som godkendes af dirigenten.

Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle
forhold. Dens beslutninger og handlinger
forpligter klubben. Bestyrelsen består af 9
medlemmer, incl. formanden, valgt for 2 år
ad gangen på den ordinære generalforsam-
ling. Skriftlig afstemning finder sted, når der
foreslås flere, end der skal vælges.

Ekstraordinær §9
generalforsamling

General- §10
forsamlingernes
ledelse m.v.

Bestyrelsen §11
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er flere kandidater, end der skal vælges.
Bestyrelsen vælges blandt klubbens aktive
medlemmer, og således at mindst 5 af
bestyrelsesmedlemmerne er fartøjsejere
med liggeplads på vand. Kun den ene part i
et fælles medlemskab (ægtefælle/samlever)
kan vælges til bestyrelsen i samme perio-
de. Bestyrelsen afgår skiftevis med 4 og 5
medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdyg-
tig, når mindst 5 medlemmer er til stede,
Intet bestyrelsesmedlem har stemmeret i
sager, der direkte angår vedkommende
selv.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkom-
mende bestyrelsesmøde efter generalfor-
samlingen med næstformand, sekretær,
kasserer og fartøjsinspektør. Øvrige besty-
relsesposter fordeles efter opgaver.
Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsor-
den og udarbejder detaljerede funktionsbe-
skrivelser for de enkelte bestyrelsesmed-
lemmer og de nedsatte udvalg. Bestyrelsen
udfærdiger regler for udvalgene.
Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst én
gang hver anden måned, eller såfremt
mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger
bestyrelsen indkaldt. Bestyrelsen udfærdi-
ger havne- og vinterpladsreglement og flag-
reglement for de fartøjer, der har liggeplads
i Aalborg Sejlklubs område.

Klubbens daglige ledelse forestås af et for-
retningsudvalg, der består af formand,
næstformand, sekretær og kasserer.
Forretningsudvalget kan indkalde andre af
bestyrelsens medlemmer til sine møder.

Formanden indkalder til alle bestyrelses-
møder og generalforsamlinger. Han/hun
repræsenterer klubben udadtil og er i rets-
forhold berettiget til at optræde på klubbens
vegne. Formanden uddelegerer og koordi-
nerer bestyrelsens arbejde.

Næstformanden overtager formandens
funktioner, når han/hun har forfald.

Bestyrelsen vælges blandt klubbens aktive
medlemmer, og således at mindst 5 af
bestyrelsesmedlemmerne er fartøjsejere
med liggeplads på vand. Kun den ene part i
et fælles medlemskab (Ægtefælle/samle-
ver) kan vælges til bestyrelsen i samme
periode. Bestyrelsen afgår skiftevis med 4
og 5 medlemmer. Bestyrelsen er beslut-
ningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til-
stede, Intet bestyrelsesmedlem har stem-
meret i sager, der direkte angår vedkom-
mende selv. Formanden vælges, ved sær-
skilt afstemning, af generalforsamlingen for
2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkom-
mende bestyrelsesmøde efter generalfor-
samlingen med næstformand, sekretær,
kasserer og fartøjsinspektør. Øvrige besty-
relsesposter fordeles efter opgaver.
Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsor-
den og udarbejder detaljeret funktionsbe-
skrivelser for de enkelte bestyrelsesmed-
lemmer og de nedsatte udvalg. Bestyrelsen
udfærdiger regler for udvalgene.
Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst én
gang hver anden måned, eller såfremt
mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger
bestyrelsen indkaldt. Bestyrelsen udfærdi-
ger havne- og vinterpladsreglement.
Bestyrelsen udfærdiger desuden flagregle-
ment for de fartøjer, der har liggeplads i
Aalborg Sejlklubs område.

Klubbens daglige ledelse forestås af et for-
retningsudvalg. Forretningsudvalget består
af formand, næstformand, sekretær og kas-
sereren. Forretningsudvalget kan indkalde
andre af bestyrelsens medlemmer til sine
møder.

Formanden indkalder til alle bestyrelses-
møder og generalforsamlinger. Han/hun
repræsenterer klubben udadtil og er i rets-
forhold berettiget til at optræde på dens
vegne. Formanden uddelegerer og koordi-
nerer bestyrelsens arbejde.

Næstformanden overtager formandens
funktioner, når denne har forfald.
Sekretæren tager referat af alle møder i
bestyrelsen og forretningsudvalg og sørger

Bestyrelsens §12
konstituering og
forretningsorden

Forretnings- §13
udvalg

Formanden §14

Næst- §15
formanden
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Kassereren fører medlemslisten og forestår
indmeldelse af nye medlemmer. Han/hun
fører klubbens regnskaber, opkræver ind-
meldelsesgebyrer og medlemskontingenter
samt leje for havnepladser og vinteropstil-
lingspladser. Han/hun betaler anviste reg-
ninger og aflægger årsregnskab.
Revisorerne reviderer regnskabet og giver
kassereren lejlighed til at ytre sig om revi-
sionsanmærkninger, inden disse med regn-
skabet forelægges generalforsamlingen til
godkendelse. Årsregnskabet skal være til-
gængeligt for medlemmerne senest 8 dage
inden generalforsamlingen. Kassereren
udarbejder i samråd med den øvrige besty-
relse klubbens budget.

Fartøjsinspektøren udarbejder plan over far-
tøjernes liggepladser og forelægger planen
på et bestyrelsesmøde til godkendelse.
Planen skal være ophængt i klubhuset
senest 1. marts. Fartøjsinspektøren udar-
bejder ligeledes en plan over fartøjernes
opstilling på vinterpladsen og forelægger
også denne plan til godkendelse på et
bestyrelsesmøde. Opstillingsplanen skal
være ophængt i klubhuset senest 1. okto-
ber. Klubbens medlemmer skal følge far-
tøjsinspektørens anvisninger, der gives på
baggrund af klubbens reglementer.

I alle sager, der angår køb, salg eller pant-
sætning af fast ejendom, skal sagen frem-
lægges for og godkendes af generalforsam-
lingen.
Bestyrelse kan indgå aftaler om køb og
salg af løsøre samt indgå aftaler om opta-
gelse af lån på klubbens vegne. Der kan
ikke på klubbens vegne indgås kautionsfor-
pligtelser. Klubbens midler skal være
anbragt på konto i pengeinstitut. Indskud,
kontingent og bådpladsleje skal indgå via
denne konti. Bestyrelsen kan anbringe dele

for, at referaterne udsendes til alle bestyrel-
sesmedlemmer senest 8 dage efter mødets
afholdelse.

Sekretæren tager ligeledes referat på
generalforsamlingen og samler alle refera-
ter i klubbens arkiv.

Kassereren fører medlemslisten og forestår
indmeldelse af nye medlemmer. Han/hun
fører klubbens regnskaber, opkræver ind-
meldelsesgebyrer og medlemskontingenter
samt leje for havnepladser og vinteropstil-
lingspladser. Han/hun betaler anviste reg-
ninger og aflægger årsregnskab.
Revisorerne reviderer regnskabet og giver
kassereren lejlighed til at ytre sig om revi-
sionsanmærkninger, inden disse med regn-
skabet forelægges generalforsamlingen til
godkendelse. Årsregnskabet skal være
fremlagt til gennemsyn i klubhuset mindst 8
dage før generalforsamlingens afholdelse
og fremsendes på begæring til enkelte
medlemmer. Kassereren udarbejder i sam-
råd med den øvrige bestyrelse klubbens
budget.

Fartøjsinspektøren udarbejder plan over far-
tøjernes liggepladser og forelægger planen
på et bestyrelsesmøde til godkendelse.
Planen skal være ophængt i klubhuset
senest 1. marts. Fartøjsinspektøren udar-
bejder ligeledes en plan over fartøjernes
opstilling på vinterpladsen og forelægger
også denne plan til godkendelse på et
bestyrelsesmøde. Opstillingsplanen skal
være ophængt i klubhuset senest 1. okto-
ber. Klubbens medlemmer skal følge far-
tøjsinspektørens anvisninger efter fastsatte
reglementer.

Kun den samlede bestyrelse kan indgå
aftaler om køb, salg, eller pantsætning af
fast ejendom eller løsøre samt indgå aftaler
om optagelse af lån på klubbens vegne.
Der kan ikke på klubbens vegne indgås
kautionsforpligtelser. Klubbens midler skal
være anbragt på klubbens girokonto
og/eller på konto i pengeinstitut. Indskud,
kontingent og bådpladsleje skal indgå via
denne konto. Klubbens midler kan, med
bestyrelsens godkendelse, anbringes i

Sekretær §16

Kasseren §17
regnskab
og revision

Fartøjs- §18
inspektør

Klubbens §19
midler
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af foreningens likviditet i kortfristede obliga-
tioner. Køb og salg af obligationer foretages
af bestyrelsen i forening.

Ud over de af generalforsamlingen nedsat-
te udvalg kan bestyrelsen nedsætte udvalg
bestående af klubbens medlemmer.

Ændringer af vedtægterne kan ske på
enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af
foreningens stemmeberettigede medlem-
mer er til stede, og når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget. Opnås 2/3
flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden
14 dage med sædvanligt varsel indkalde til
ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de
på denne generalforsamling afgivne stem-
mer er for forslaget, er dette vedtaget, uan-
set hvilket antal stemmeberettigede med-
lemmer, der er til stede.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan
kun tages på en i dette øjemed særlig ind-
kaldt ekstraordinær generalforsamling. Til
dennes beslutningsdygtighed kræves, at
mindst halvdelen af foreningens stemmebe-
rettigede medlemmer er til stede, og til for-
slagets vedtagelse kræves, at mindst tre
fjerdedele af de afgivne stemmer er for for-
slaget. Opnås sådan flertal på en general-
forsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes en ny generalforsamling, hvor
beslutning træffes med ovennævnte stem-
meflerhed, uanset hvilket antal medlemmer,
der er til stede. Aalborg Sejlklub kan ikke
opløses, så længe 10 medlemmer stemmer
mod dens opløsning. Denne bestemmelse
kan ikke forandres eller udelades. I tilfælde
af klubbens opløsning skal formuen efter

statsobligationer / kreditforeningsobligatio-
ner med kort løbetid.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp
til at forestå sekretariatsfunktioner og til at
forestå det daglige arbejde ved havnen og
dennes faciliteter. Nærmere retningslinier
for dette arbejde fastsættes af bestyrelsen.

Ud over de af generalforsamlingen nedsat-
te udvalg kan bestyrelsen nedsætte udvalg
bestående af klubbens medlemmer.

Klubben hæfter alene med den til enhver
tid værende formue. Klubbens medlemmer,
herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter
ikke personligt for klubbens forpligtelser.

Ændringer af vedtægterne kan ske på
enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af
foreningens stemmeberettigede medlem-
mer er til stede, og når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget. Opnås 2/3
flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden
14 dage med sædvanligt varsel indkalde til
ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de
på denne generalforsamling afgivne stem-
mer er for forslaget, er dette vedtaget, uan-
set hvilket antal stemmeberettigede med-
lemmer, der er tilstede.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan
kun tages på en i dette øjemed særlig ind-
kaldt ekstraordinær generalforsamling. Til
dennes beslutningsdygtighed kræves, at
mindst halvdelen af foreningens stemmebe-
rettigede medlemmer er til stede, og til for-
slagets vedtagelse kræves, at mindst tre
fjerdedele af de afgivne stemmer er for for-
slaget. Opnås sådan flertal på en general-
forsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes en ny generalforsamling, hvor
beslutning træffes med ovennævnte stem-
meflerhed, uanset hvilket antal medlemmer,
der er til stede. Aalborg Sejlklub kan ikke
ophæves, så længe 10 medlemmer stem-
mer mod dens ophævelse. Denne bestem-
melse kan ikke forandres eller udelades. I
tilfælde af klubbens opløsning skal formuen

Lønnet §20
medhjælp

Udvalg §21

Personlig §22
hæftelse

Vedtægts- §23
ændringer

Klubbens §24
opløsning
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generalforsamlingens beslutning ved almin-
delig stemmeflerhed anvendes til idrætsfor-
mål inden for Aalborg Kommune.

Liggepladser i Aalborg Sejlklubs havneom-
råde fordeles efter følgende retningslinjer:
• Liggeplads tildeles for ét år.
• Tildelt liggeplads overgår automatisk til

næste år.
• Ændringsønsker skal meddeles til far-

tøjsinspektøren senest ved opkrævning
af havnepladsleje. Ved senere ændring
kan der opkræves gebyr, som fastsæt-
tes af bestyrelsen.

• Ledige pladser tildeles efter medlems-
nummeranciennitet, hvis der er flere
ansøgere om samme ledige plads.

• Af hensynet til optimal udnyttelse af
vandarealerne med hensyn til dybde,
bredde og længde kan fartøjsinspektø-
ren anmode et medlem om at skifte
vandplads.

• I særlige tilfælde kan en samlet besty-
relse efter indhentning af synspunkter
træffe beslutning om flytning.

Liggepladsleje, herunder blokleje til
Aalborg/Nørresundby fritidshavne,
betales pr. kvadratmeter vandområde,
som liggepladsen omfatter.
• Liggepladsen opmåles ved pælepladser

efter tegning, som fartøjsinspektøren har
udarbejdet, og som pælene er slået
efter. Arealet fremkommer ved at multi-
plicere pladsens længde med bredden.

• Ved flydebroer beregnes liggepladsens
areal ved at multiplicere pladsens læng-
de med den halve afstand fra midten af
y-bommen til midten af den anden
y-bom

• Ved plads langs kaj beregnes arealet
som længden af båden plus 1,5 m multi-
pliceret med bådens bredde plus
0,65 m.

Taksten pr. kvadratmeter er ens for alle
pladser og fastsættes af bestyrelsen.
Liggepladslejen skal gå til havnens drift.
Andre formål skal godkendes af generalfor-
samlingen.

Når pælepladser fordeles, skal følgende
regler overholdes: Pladsens bredde skal
overstige fartøjets største bredde med

efter generalforsamlingens beslutning ved
almindelig stemmeflerhed anvendes til
idrætsformål indenfor Aalborg kommune.

Liggepladser i Aalborg Sejlklubs havneom-
råde fordeles efter følgende retningslinier:
Liggeplads tildeles for ét år. Tildelt ligge-
plads overgår automatisk til næste år.
Ændringsønsker skal meddeles til fartøjsin-
spektøren senest ved opkrævning af hav-
nepladsleje. Ved senere ændring kan der
opkræves gebyr, som fastsættes af besty-
relsen. Ledige pladser tildeles efter med-
lemsnummeranciennitet, hvis der er flere
ansøgere om samme ledige plads.

Liggepladsleje, herunder blokleje til
Aalborg/Nørresundby fritidshavne, betales
pr. kvadratmeter vandområde, som ligge-
pladsen omfatter.
Liggepladsen opmåles efter tegning, som
fartøjsinspektøren har udarbejdet, og som
pælene er slået efter. Kvadratmetertallet
fremkommer ved at multiplicere pladsens
længde med bredden.
Taksten pr. kvadratmeter er ens for alle
pladser og fastsættes af bestyrelsen.
Liggepladslejen skal gå til havnens drift.
Andre formål skal godkendes af generalfor-
samlingen.

Når liggepladser fordeles, skal følgende
regler overholdes: Liggepladsens bredde
skal overstige fartøjets største bredde med

Tildeling af §25
liggepladser

Beregning af §26
liggepladsleje

Liggepladsens §27
størrelse
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mindst 65 cm. Liggepladsens længde skal
overstige fartøjets overaltlængde med
mindst 150 cm. Bestyrelsen kan i visse til-
fælde dispensere, dog må ingen båd inkl.
udstyr være længere end liggepladsen.
Ved flydebroer må bådens længde og vægt
ikke overskride leverandørens godkendel-
ser.

Hvis en båd ejes i selskabsform, skal tilde-
ling af liggepladsen godkendes af bestyrel-
sen. Såfremt der er mere end én ejer, skal
alle ejere være medlemmer af Aalborg
Sejlklub. Det skal klart fremgå af ansøg-
ningsskemaet om liggeplads, hvem der er
medejer af fartøjet. Liggepladslejen og vin-
terpladslejen opkræves kun hos én af ejer-
ne. Aalborg Sejlklubs bestyrelse kan når
som helst kræve dokumentation for et far-
tøjs ejerforhold, ligesom enhver ændring af
ejerforholdene omgående skal meddeles
fartøjsinspektøren pr. brev. Er ejeren af et
fartøj gift/samlevende, betragtes de to
ægtefæller/samlevere som én ejer i relation
til reglerne i denne paragraf. Liggeplads
med erhvervsmæssigt øjemed skal godken-
des af bestyrelsen og gælder kun for ét år
ad gangen. Fartøjsejeren må kun anvende
liggepladsen til det fartøj, der er anmeldt på
liggepladsansøgningen. Ved fartøjsskift skal
fartøjsinspektøren underrettes. Såfremt et
medlem, der er tildelt og har betalt ligge-
plads, ikke søsætter sit fartøj og således
ikke udnytter liggepladsen i en sæson, kan
Aalborg Sejlklub udnytte pladsen.

Når et medlem ikke har sit fartøj liggende
på sin liggeplads, disponerer klubben over
pladsen, ligesom gæstepladslejen tilfalder
klubben. Liggepladsen skal af hensyn til

mindst 65 cm. Liggepladsens længde skal
overstige fartøjets overaltlængde med
mindst 150 cm. Bestyrelsen kan i visse til-
fælde dispensere, dog må ingen båd og
udstyr overskride bådpladsen.

Hvis en båd ejes i selskabsform, skal ligge-
pladsen godkendes af bestyrelsen. Såfremt
der er mere end én ejer , skal alle ejere
være medlemmer af Aalborg Sejlklub. Det
skal klart fremgå af ansøgningsskemaet om
liggeplads, hvem der er medejer af fartøjet.
Liggepladslejen og vinterpladslejen opkræ-
ves kun hos én af ejerne. Aalborg Sejlklubs
bestyrelse kan når som helst kræve doku-
mentation for et fartøjs ejerforhold, ligesom
enhver ændring af ejerforholdene omgåen-
de skal meddeles fartøjsinspektøren pr.
brev. Er ejeren af et fartøj gift/samlevende,
betragtes de to ægtefæller/samlevende
som én ejer i relation til reglerne i denne
paragraf. Liggeplads med erhvervsmæssigt
øjemed skal godkendes af bestyrelsen og
kun gælde for ét år ad gangen.
Fartøjsejeren må kun anvende liggepladsen
til det fartøj, der er anmeldt på liggeplad-
sansøgningen. Ved fartøjsskift skal fartøjsin-
spektøren underrettes. Såfremt et medlem,
der er tildelt og har betalt liggeplads, ikke
søsætter sit fartøj og således ikke udnytter
liggepladsen i en sæson, kan Aalborg
Sejlklub udnytte pladsen.

Ved salg af fartøj kan man efter anmodning
til bestyrelsen opnå tilladelse til at lade det
solgte fartøj ligge på den tildelte plads for
resten af sæsonen, såfremt den nye ejer er
medlem af Aalborg Sejlklub. Et medlem,
der således overdrager sin plads, kan først
få tildelt ny plads fra efterfølgende sæson.
Bådkøberen, der får overdraget plads i for-
bindelse med bådkøbet, opnår ikke hermed
nogen rettighed til plads for kommende
sæsoner, men skal betragtes som et med-
lem, der ikke tidligere har haft tildelt plads.

Når et medlem ikke har sit fartøj liggende
på sin liggeplads, disponerer klubben over
pladsen, ligesom gæstepladslejen tilfalder
klubben. Liggepladsen skal af hensyn til

Begrænsning §28
af retten til
liggeplads

Salg af fartøj §29

Dispositionsret §30
til liggepladsen
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gæstende fartøjer være tydeligt afmærket
med et rødt optaget-skilt, såfremt man for-
venter at komme tilbage til pladsen inden
24 timer efter afsejlingen. Ved fravær
udover 24 timer skal liggepladsen være
afmærket med et grønt fri-skilt med oplys-
ning om, hvornår liggepladsen igen skal
anvendes. Det fartøj, som er tildelt en ligge-
plads, har altid ret til pladsen frem for et
andet fartøj, og liggepladsen kan uanset
oplysninger på et fri-skilt forlanges rømmet.

Ethvert fartøj skal være ansvarsforsikret.
Ejeren skal ved påkrav kunne dokumentere
dette over for bestyrelsen.

gæstende fartøjer være tydeligt afmærket
med et rødt optaget-skilt, såfremt man ven-
ter at komme tilbage til pladsen inden 48
timer efter efsejlingen. Ved fravær udover
48 timer skal liggepladsen være afmærket
med et grønt fri-skilt med oplysning om,
hvornår liggepladsen igen skal anvendes.
Det fartøj, som er tildelt en liggeplads, har
altid ret til pladsen fremfor et andet fartøj,
og liggepladsen kan, uanset oplysninger på
et fri-skilt, forlanges rømmet.

Ethvert fartøj, der anvises liggeplads hos
Aalborg Sejlklub, skal altid, så længe det er
i vandet og er rigget, føre Aalborg Sejlklubs
stander i overensstemmelse med gælden-
de flagreglement. Fartøjet skal ligeledes
være forsynet med tydeligt navn, der kan
læses fra den bro, hvortil fartøjet er fortøjet.
Kun fartøjer med fast liggeplads må føre
Aalborg Sejlklubs stander.

Ethvert fartøj skal være ansvarsforsikret.
Ejeren skal ved påkrav overfor bestyrelsen
kunne dokumentere dette.

Fartøjets navn §31
og tilhørsforhold

Forsikring §32
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Forslag til opførelse af container-
bygning til klubbens materiel
Bilag til punkt 10b

Aalborg den, 15. februar 2011

På arealet bag jollehuset opstilles 3 stk. 20
fod´s containere med ca. 2,5 m mellemrum,
der lægges tag over både containere og mel-
lemrum og mellemrummene lukkes i den ene
ende.
Det giver 3 aflukkelige og 2 åbne rum.

Projektet foreslås finansieret af klubbens
henlæggelser.

Budget:

3 stk. containere  . . . . . . .á 15.000,- 45.000,-

Tag og beklædning  . . . . . . . . . . . . .72.500,-

Belægning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.000,-

I alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132.500,- 

Moms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.125,-

I alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165.625,-

Regnskab offentliggøres
Regnskabet offentliggøres på hjemmesiden
og fremlægges i klubhuset i henhold til ved-
tægterne, dvs. senest 8 dage før generalfor-
samlingen. Vi bestræber os dog på at offent-
liggøre så hurtigt det er muligt, men kan ikke
pt. sætte dato på.Vi vil i år forsøge med en ny

mere informativ opstilling af regnskabet i stil
med nyere praksis i regnskabsverdenen. Vi
håber der vil blive taget vel imod dette.

M.v.h.
Anders Linter, kasserer

vil vi opfordre dig til at sende din
mailadresse til klubben.
Du vil så modtage en mail, når der
sker noget i klubben, som, vi
skønner, har en interesse for en
bred kreds af medlemmerne.

Du skal oplyse navn, adresse og
gerne også telefonnummer og
medlemsnummer og selvfølgelig
din mailadresse. Det er dit eget
ansvar at give besked til klubben,
når der sker ændringer.

Send beskeden til
info@aalborg-sejlklub.dk

Hvis du ikke allerede har gjort det...
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Sommeren 2010 i Europas
kanaler og floder
I sommeren 2010 havde vi besluttet at starte
på vores tur gennem nogle af Europas kana-
ler og floder. Vi var indstillet på, at vi ikke ville
til Middelhavet, men gerne udforske dele af
Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Vi er
nu begge på pension og har den tid, der skal
til for at være væk i længere tid end de 4, 6
eller 8 uger vi tidligere har prøvet. Vi kom
først af sted den 14. juni, da forsommeren i år
ikke bød på den varme, vi ønskede.Vi gik ned
til Warnemünde, hvor vi lagde masten ned,
og hvor den nu er opbevaret i Marina Balticas
store hal. Derfra gik vi ad floden Trave til
Lübeck, ad Elbe-seide-Kanal til Hannover og
videre til Mitteland-Kanal og mod vest til
Dortmund-Ems-Kanal. Her drejede vi mod
nord og gik op mod Leer og videre ad Emsen
ind til Delfzijl i Holland.

Turen gennem Tyskland bød på udfordringer,
da vi sejler i en Bavaria 32 med en dybgang
på 1,7 m. Det var ganske få steder, vi kunne
komme i havn, da mange af havnene kun har
1,2-1,5 m vand. Vi lærte at bruge de mange
liegestelle langs kanalerne og nød faktisk fre-
den og roen, men vand og strøm skal der til,
og det er ikke disse steder. Strøm kunne vi
selv lave, da al sejlads er motorsejlads, men
vand er et problem. Vi har 150 l i tanken og
35 l i dunke, så vi kunne klare os op til 5-6
dage ad gangen. Diesel hentede vi i dunke
bag på cyklen. Tyskland er et dejligt og billigt
land at sejle i, havnepengene ligger langt
under de danske, og fødevarer er også billi-
gere.

Så skulle vi udforske Holland, og det blev
spændende. Vi besøgte Gronningen og
Amstedam som de største byer og masser af
små spændende byer med så meget historie,
at man kan blive helt forpustet. Det var fanta-
stisk, at komme så tæt ind på et fremmed
land, som man gør, når man sejler lige ind i
byernes hjerte. Alt var lige ved hånden, og i
Holland var det bedre med havnemuligheder,
selvom der er utroligt mange steder, vi ikke
kan sejle. Der er ingen tvivl om, at en motor-
båd med en dybgang på under 1 m og en
højde under 3 m er det ideelle på kanalerne,
men det betyder ikke, at der ikke venter mas-
ser af spændende oplevelser med en sejlbåd 

med eller uden mast. At vi ikke havde mast
på, gav os andre muligheder end kun at følge
den stående masterute, og det nød vi meget.
Vi sejlede i naturreservater med masser af
fugleliv, var med færgen ude på en af vade-
havsøerne, hvor det meste af havnen er tør-
lagt ved lavvande, sejlede gennem de store
polder (de inddæmmedeområder), over søer,
gennem masser af sluser, betalte bropenge i
en træsko og meget mere. Holland kan i høj
grad anbefales som sejladsområde, men
sørg for at have god tid, så I kan nyde det.
Vores båd ligger nu i det sydlige Holland på
et værft og venter på, at vi forhåbentlig midt i
maj kan fortsætte turen sydpå til Paris for til
næste år igen at vende tilbage til Aalborg
Sejlklub.

Hvis I vil vide mere om turen, der varede 11
uger, kan I læse vores rejsebreve på sejlklub-
bens hjemmeside.

Sejlerhilsen
Peter og Kirsten Jacobsen
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Glæden ved at sejle er mangfoldig
- forskellig for de forskellige
Hvorfor sejler vi? Svarene er mange, og de er
forskellige fra sejler til sejler – alt afhængig
af, hvad den enkelte lægger vægt på.
Men fælles for os alle er det glæden, udfor-
dringerne og oplevelserne. Og i det hele
taget lykkefølelsen, der kommer, når man
konstaterer, at man kan.
Det er sømandskabet, at holde tingene i
orden, få dem til at fungere, det er at navige-
re og komme frem. Det er alt, hvad der har
med båden at gøre, at pusle og forbedre, det
er teori og håndværk, det er drømme, mulig-
heder og planer.
Sejlads lader det moderne menneske opleve
de vældige kontraster i døgnet og vejret.
Noget man fastlåst i sin båd oplever mere
intens, end hvis man blot kan gå hjem, når
vejret bliver dårligt.
Og ofte tvinges vi som sejlere til at være med
og tage beslutning og ansvar på en helt
anden måde, end på de fleste af livets andre
områder.

Fællesskabet
Mange af os lægger vægt på fællesskabet,
der opstår med de sammenfaldende interes-
ser. Hjælpsomheden og det gode råd, hvad
enten det gælder et havnetips eller løsning af
et teknisk problem på båden. Blot det, at
makkeren tager en tovende, når man lægger
båden til land. Kort og godt: den hjælpende
hånd.
Fællesskab er, når vi sejler flere i samme båd
eller flere både sejler sammen. Oplevelserne
bliver nu en gang bedre, når flere får dem
sammen.
Møder man tilfældigt en kendt båd fra klub-
ben i en fremmed havn, på en ankerplads
eller ved en klippe, er der aldrig langt til en øl
eller fælles spisning og udveksling af oplevel-
ser og erfaringer.
Og begrebet kendt båd flytter sig. I takt med
hvor langt bort fra hjemhavnen, man er kom-
met, jo bredere bliver begrebet. Blot det at
møde en båd fra Limfjorden i fremmede far-
vande giver en følelse af bekendthed. Når
man i udlandet møder en dansk båd, får vi
oplevelsen af samhørighed og fællesskab og
bliver mindet om det derhjemme. Og med det
følger gensidig interesse for kontakt.

Oplevelserne
For de fleste af os, er det nok oplevelserne,
der vejer tungest. De er utallige, og så går de
i mange forskellige retninger.
Alene glæden ved at komme andre steder
hen. At rejse fra den ene kyst til den anden i
sin båd, at komme til fremmede havne og
hjem igen.
Det er noget helt specielt at sejle helt ind i en
bys centrum og finde en kajplads der. Fra
gammel tid har havnen været byens sam-
lingssted, der man kom for at opleve. Oven i
købet er der oftest ikke langt til indkøb, muse-
et, de historiske bygninger, eller hvad man
ellers har planlagt at se.
De flotte og veludstyrede og ofte propfyldte
marinaer kan såmænd være meget gode.
Men strengt taget er der ikke megen forskel
på Fjordparken og så alle de andre.
Når vi sejler, er der rig mulighed for at besø-
ge de mange øer, både store og små. De
beboede såvel som de ubeboede. Det er et
privilegium.

Skipper (t.v.) sammen med en af sejlerven-
nerne til grill på klippen i Sørlandet.
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Det er en ganske særlig oplevelse at ankre
op og måske tage gummibåden i land. At
ligge for anker og nyde solens sidste stråler,
medens mørket langsomt falder på. Eller
vågne op på ankerpladsen og følge naturen,
når en ny dag begynder.
Har man først prøvet det, giver man ikke så
meget for havnen med alle dens mange fri-
stelser og lokkende faciliteter.
I det hele taget får vi som sejlere enestående
naturoplevelser. Havet og lyset!  Tag bare vin-
den, der aldrig er konstant, men hele tiden
varierer. Når meteorologerne siger 8 m/s, er
det stort set kun sejlere, der ved, at det nemt
kan dække over vindstød fra 4 – 12 m/s, da
de 8 jo er udtryk for et gennemsnit over 10
minutter.
Helt specielle naturoplevelser får vi ved nat-
sejlads. Om efteråret trækker vi en stribe af
morild efter båden. I klart vejr har vi en stjer-
nehimmel, hvis lige ikke findes. Om somme-
ren får vi her i Norden intensive oplevelser i
de skønne lyse nætter.
Oven i det hele har vi fugle- og dyrelivet på
tæt hold.

Jo, som sejlere har vi førsteparket til det hele.
Det er bare at indløse billetten.

Udfordringerne og tilfredsstillelsen
Der ligger mange udfordringer i at sejle –
både fysisk og intellektuelt.
Bare det at prøve kræfter med elementerne i
hårdt vejr og efterfølgende opleve lykkefølel-
sen, når man er kommet i havn og sidder
trygt og godt - Stormen gør læet tryggere,
båden lunere. Man må være træt, for at hvi-
len får sin salighed og sulten før maden bliver
en oplevelse.
Konkurrencemennesker bliver hele tiden stil-
let over for udfordringer, når de trimmer sejl
for at få båden til at gå godt og stærkt gen-
nem vandet.
Navigation er ligefrem en intellektuel udfor-
dring – om end den bliver mindre  og mindre
i takt med den teknologiske udvikling i form af
kortplottere, GPS, AIS og alle de andre fine
ting.
Men det er stadig en tilfredsstillelse efter
mange timer på åbent havn at anduve frem-
med kyst. Blot det at kunne identificere en
lanterneføring på et fartøj og navigere sikkert
gennem en stærkt trafikeret skibsrute om
natten stiller krav til viden og erfaring.
Vi bliver stadig stillet overfor intellektuelle
udfordringer, når sejladsen foregår i tide-
vandsområder med stærk strøm. At udregne
det bedste afgangstidspunkt og tilrettelægge
sejladsen, så medstrømmen udnyttes maksi-
malt, er en tilskyndelse for de fleste af os.

Glæden
Glæden ved at sejle er svær at forklare for
mennesker, som ikke selv har prøvet det.
De må undre sig over, hvad glæde der er ved
noget, som er så anstrengende, koldt, vådt,
utrygt, og som gynger, så man bliver søsyg.
Oven i købet koster det mange penge. Men vi
sejlere ved jo heldigvis bedre!

God vind i det nye år
Ulrik Andersen

PS: Du kan læse om mine oplevelser med
”Lady Bird” på klubbens hjemmeside under
Logbøger.

Båden er nøglen til mange oplevelser. Her
er det mindesmærket for Dannebrog i Tallin.
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En glædelig begivenhed og
en ikke erfaren sejler
Sommeren 2010 skulle være anderledes end
ellers. Vi ventede vores fjerde barnebarn
vores yngste søns og hans kærestes første,
og det skulle foregå i Århus sådan ca. 15.
juni.

Derfor skulle sejlerferien starte i Århusbug-
ten, så vi kunne være i nærheden, når den
lille ny kom til verden.

Vi havde tidligere været i begge lystbådehav-
nene i Århus, men ellers ikke i bugten, så vi
glædede os til nye havne og nye ankerplad-
ser.

I ventetiden sejlede vores 13 årige barnebarn
Frederik og hans kammerat en anden
Frederik med rundt i Århusbugten.

Det gav mere liv i båden, end når det bare
var Jytte og mig der tullede rundt. Der blev
fisket, skudt til mål med luftbøsserne og der
blev sejlet i gummibåd. På et tidspunkt lå vi i
den lille havn ved Knebel. Det blæste kraftigt
ude fra bugten, men vil lå godt med næsen i
vinden, langskibs ved gæstebroen. Det nye
barnebarn var ikke begyndt at presse på
endnu, så vi tog en overliggerdag.

På et tidspunkt så jeg, at en ca. 35’ ældre
sejlbåd var på vej ud. Jeg stirrede selvfølge-
lig ikke, men kunne da ikke lade være med
ud af øjenkrogen at holde øje med, hvor ual-
mindelig lidt styr de havde på den manøvre.
En times tid senere rystede vores båd, og der
lød et ordentligt brag. Ved nærmere eftersyn
kunne jeg konstatere, at det var båden fra før,
der på vej ind til sin plads mellem pælene var
sejlet ind i næsen på vores båd og havde
bøjet pulpitten en anelse. Jeg må indrømme,
at mit ordvalg til den uheldige sejler ikke bar
præg af den smule gode manerer, det trods
alt lykkedes mine forældre at give videre til
mig.

Da han skulle sejle båden på plads, gik det
ikke for ham. Båden blev af vinden presset
langskibs op mod pælerækken. I et forsøg på
at komme fri gav han gas fremad og prøvede
med roret at dreje ud fra pælene, som vinden
pressede ham ind mod. Den manøvre er

selvfølgelig umulig, og den lykkedes da heller
ikke for ham. I stedet endte han som fortalt i
pulpittet af vores båd Dana.

Efter nogen snak frem og tilbage blev jeg klar
over, at han ikke anede, hvordan han skulle
få båden ind på sin plads, så det endte med,
at jeg måtte hoppe over og sejle båden mel-
lem pælene for ham.

Enden på historien blev, at han skulle betale,
hvad det kostede at få rettet pulpitten op. Det
slipper han nu for, da jeg har fået sedlen med
navn og adresse væk.

Barnebarnet blev født en uge senere. En stor
og velskabt dreng.

Peter Kappel

årsberetning 2011  23/02/11  7:58  Side 26



27Å R S S K R I F T  2 0 1 1

Jalifour’s logbog om sejladsen
fra Aalborg til Middelhavet
12-05-2010 
Så oprandt dagen, som vi havde fortalt ven-
ner og familie var afgangsdatoen. Dagen
startede med morgenmad med vore børn og
børnebørn og derefter afsked med dem (det
er det sværeste ved sådan en dag). Da vi var
blevet alene, skulle huset gøres klar til at
være alene hjemme, og det sidste pakkes i
bilen og så af sted. Da vi nåede til båden, fik
vi det stuvet væk sammen med alt det andet
grej (utrolig hvad sådan en båd rummer). Og
så var vi klar til afgang, men pga. vejret, reg-
nen piskede ned, og blæsten hylede, og der
var hunde koldt, var lysten ikke ret stor til at
komme af sted, så derfor var det dejligt, da vi
fik en middagsinvitation fra Grethe og Preben

13-05-2010 
Dagen startede kl. 0700, hvor vi friske og
udhvilede sprang ud af køjerne (alle der ken-
der os, ved at det er løgn ). Tog fortøjninger-
ne gik under Limfjordsbroen kl. 0800. Og så
gik turen mod øst mod Anholt, det mål blev
dog kraftigt reduceret efter et par timer på
grund af temperaturen, vi frøs selvom sejler-
tøjet burde være nok, så vi bestemte at gå til
Hals.

24-05-2010 
Vi ligger nu i Sønderborg, vi har været her i 2
dage pga. pinsen, vejret har jo været dejligt,
men i dag er det gråt og fugtigt.
Vi venter på at få mail fra transportfirmaet
Glogau yachttransport ang. læssetidspunkt
for vores mast i Kiel. Ventetiden bruges til at
lave de sidste indkøb af dansk proviant (det
varer jo længe inden vi kan købe leverpostej
igen), gåture og almindelig hygge.
Siden Hals har vi besøgt Grenå, Middelfart
og Skærbæk. Sejlturen herned har været
skøn med solskin og vinden mest fra nord-
vest, sommetider dog for lidt af den, men
motoren skal jo også røres.

26-05-2010 
Pludselig går det hele meget stærkt. I går sej-
lede vi fra Sønderborg til Kiel, der var kun lidt
vind og lige i næsen, men det var en hygge-
lig sejlads, selvom vi havde håbet på en god
tur for sejl, motorsejlads skal der nok blive
nok af fremover.

Så lige efter morgenmaden ringede Christina
fra firma Glogau, at de gerne ville afhente
vores mast kl. 1400. Det var ikke lige det, vi
havde håbet på, men vi gik i gang, fik sejlene
ned og pakket sammen, flyttet til mastekra-
nen og med hjælp fra en flink dansktalende
tysker, fik vi masten lagt ned.
Derefter blev den rigget af og så pakket ind i
fibertex og gaffatape og præcis kl. 1400 var
den klar til afhentning.
Firma Glogau kom med lastbil og følgevogn
og 2 mand, masten blev lastet, surret omhyg-
geligt, et rigtig fint arbejde.
Og så kørte masten afsted, sjov tanke, at vi
skal sejle så langt uden den.
Derefter blev båden pakket helt om, da rig og
sejl skulle stuves væk under forkøjen, men
det gik fint.
Og så var vi egentlig trætte og synes egent-
lig, at det havde været en travl dag.

01-06-2010
Så er der afgang fra Olympia Hafen i Kiel,
vejret er fint med sol og rimelige temperatu-
rer, vi ville egentlig kun have sejlet til
Rendsburg, men det var for tidligt at stoppe,
så vi fortsætter til Brunsbyttel ved
Kielerkanalens udmunding og ankommer kl.
2015.

03-06-2010
Vi har lavet lidt dårlig planlægning, så den
kanal vi havde regnet med at skulle sejle på
var ikke dyb nok, så det ændrede tures for-
løb, så vi brugte en ekstra dag i Brunsbuttel.
Vi afgår kl. 1415 mod Hamburg med en kraf-
tig strøm med os så farten er 7-9 knob. Der er
Masser af skibstrafik I Elben. Vi regnede vist
med, at når vi nåede ind til Hamburg. ville det
blive svært at finde frem til Yachthafen City,
men det er ingen problem. Vi var imponerede
over havnens størrelse og al den trafik af
erhvervsskibe og turist rundfarter. Vi fik fortø-
jet kl. 1945.

04-06-2010
Vi vågnede op efter en urolig nat, båden har
hoppet og danset hele natten pga. skibstra-
fikken i havnen (der er ikke noget med 3 knob
i haven). Vi går ud og kigger på byen, det er
en spændende by, kan evt. anbefales som
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sommertur! Vi drager af sted efter byturen, vil
ikke overnatte en gang til i det cirkus, så vi
går videre på Elben og kl. 2045 lander vi i
byen Dragen, som ligger ved den lidt mere
kendte by Neungamme. Her er mere frede-
ligt, så vi kunne sove uforstyrret.

18-06-2010
Vi har ikke haft internet i mange dage, så
turen bliver fortalt i store træk. Vi afgik fra
Dragen og sejlede ad Elbe Zeitekanal, og
efter nogen tid kom vi til det imponerende
skibshæveværk. Det er som et stort badekar,
som kan rumme 2 store flodbarger på over
1000 ton, men vi var der alene sammen med
en lille turistbåd. Vi fylder ca. som en lille gul
plastic and i et badekar. Vi kom til Uelzen
samme dag og mødte 3 danske motorbåde,
2 fra ÿster Hurup og 1 fra Sønderborg. Næste
dag videre mod Braunzweig, hvor vi overnat-
tede (det kan ikke anbefales, der var ingen
faciliteter overhovedet, men havnepengene
ville de godt ha’). Nu hedder det
Mittellandskanalen til over Hanover,
Lybbecke og derefter Dortmund Emskanal
og derefter Wesel-Dattelenkanal og sidst ind

på Rhinen til Holland. Turen til nu har været
dejlig, omgivelserne har været smuk natur
med masser af dyreliv og mange mange
mennesker, der færdes langs kanalerne og
vinker til os og ønsker god tur, vi havde nok
ikke forventet at folk var så venlige, vi føler os
næsten som dronningen og Henrik, når vi
sidder og vinker. I Holland har vi været i
Arnhem og nu ligger vi i en dejlig havn i
Kerkdriel, det har regnet i dag, og det ser ikke
for godt ud de næste dage.

21-06-2010
I dag er vi sejlet videre sydpå, vi har sejlet ca.
4 timer. Vi har ikke fundet en rigtig havn, men
har fået lov til at overnatte på ventekajen ved
en sluse, det er godt, fredeligt og gratis, vi
har fået internet og har talt med ungene på
Skype, det er en god opfindelse.
Vi syntes i starten af turen at det kunne være
meget fint med hjemmeside, men så fik vi
ikke så mange mails, som hvis vi havde skre-
vet direkte til familie og venner, men det har
ændret sig, vi har fået mange mails på det
seneste (tak for dem), det er rart at høre nyt
hjemmefra.

POSTBESØRGET BLAD
(8245 ARC)
BLAD NR. 50.051

Firmaerne herunder annoncerer på vores
hjemmeside. Det tjener vi lidt ved, og det er
samtidig en service for medlemmerne til hur-
tigt at finde et værksted eller en forhandler,

der har det, der er brug for. Når du på vores
hjemmeside www.aalborg-sejlklub.dk klikker
på et af firmaernes logo, kommer firmaets
hjemmeside frem på skærmen.
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