Aalborg Sejlklub ‐ Kølbådsafdeling
Projektmøde den 6.1.2016
Til stede:
Morten Morthorst‐ medlem ‐ 30458606‐ morten.morthorst@gmail.com
Kim Nielsen‐ ikke medlem‐ 24869181‐ kinise@hotmail.dk
Rune Quist‐ ikke medlem‐ 42726353‐ runequist@gamil.com
Mads Jernov‐ medlem‐ 23670782‐ mads146@gmail.com
Luc Ghysels‐ medlem/formand‐ 40513900‐ luc@lucas‐aps.dk
Ikke til stede:
Michael Andreassen‐ medlem‐ 4062606032‐ mda@rn.dk
Christian Gram – medlem/bestyrelsen‐22781151‐ lm81belinda.a.s@gmail.com
Lars Skall Sørensen‐ medlem‐ 22364198‐ larsskall.s@gmail.com
1. Organisation
Projektet bør have et kerneteam, der står for projektets koordinering. Denne kan trække på kræfter udefra
(de arbejdsfrie etc.)
Projektet bør have en fast kontaktperson i bestyrelsen, der kan bringe beslutninger og status til resten af
bestyrelsen. Denne kontaktperson skal ikke nødvendigvis deltage i projektmøder, men modtage referater
og kunne kontaktes af projektet om nødvendigt. Luc forelægger opgaven for bestyrelsen. Sejladslederen
kunne være en mulighed.
2. Budget
Projektet kan i øjeblikket disponere over 80.000,‐
Både af passende kvalitet koster ca. 50.000,‐
Spar Nord søges om yderligere 20‐25.000, så indkøb af 2 H‐både i god stand bliver mulig. Der vil blive
tilbudt sponsoren at AS inviterer til matchrace‐aften for bankens personale.
Luc arrangerer møde med Spar Nord. Morten deltager.
3. Projektplan
Projektet har 3 faser:
I 1. fase etableres grundlaget. Både indkøbes, regelsæt og brugerpriser fastsættes.
Morten samler relevante båd‐emner fra de øvrige projektdeltagere. Der tilstræbes at have 2 både af ens
model og stand, så matchrace kan være aktuelt.
Mads kommer med udkast til regelsæt inden næste møde. Der kan søges inspiration hos andre klubber der
har et lignende setup og offentliggjort deres regelsæt.
Morten laver en prognose for driftsøkonomien. Bådene skal ikke afholde vandplads, liggeplads eller
betaling for kranservice.
Der skal være mulighed for at kunne købe brugsrettighederne for en båd på en given ugedag over en
sæson. Juli kunne evt. reserveres for udlejning over flere dage for brugere der vil på ”langfart”.
Den 1. fase forventes afsluttet inden standerhejsning.

I 2. fase rekrutteres brugerne. Når bådene er synlige og tilgængelige skal de bruges aktivt til hvervning af
nye sejlere. Vi skal identificere relevante begivenheder, hvor folk er på haven og villige til at tage med på en
prøvetur. Rune kigger på hvordan en markedsføring imod byens uddannelsessteder kan realiseres.
I 3. fase overgår projektet til daglig drift.
Brugergrundlaget er på plads og aftaler med andre afdelinger i klubben er klar. Der er et fast booking
system og aftaler omkring sommer og vintervedligehold.
4. Næste møde
Afholdes den 2.2. kl 17‐19 i klubhuset.

