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BESTYRELSESMØDE den 08 nov 2016

ORIENTERING –Formand

.Nordøstjysk Kreds- Generalforsamling den 27 okt. i AS-klublokaler: 25 personer fra 9 klubber var 
mødt op , den siddende bestyrelse gik af i protest mod kritiske spørgsmål fra salen, en ny bestyrelse 
blev valgt , dog uden formand- der indkaldes til ekstraordinær GF den 17.11.16 i AS.
Fra AS blev Jan Skall Sørensen og Luc Ghysels valgt til den nye bestyrelse som hhv. 
bestyrelsesmedlem og kasserer.

.Legepladsudvalget: indkaldes snarest til opsamlingsmøde –der skal tages stilling til om vi 
fortsætter med det forkromede projektforslag , herunder søger finansiering på op til en halv mio.kr., 
eller vi søger gennemført en mere beskeden variant med en mindre udbygning af det eksisterende 
areal.

Kølbådsudvalget: har holdt evalueringsmøde den 03.11.16, herunder fået det foreløbige regnskab 
som viser noget underskud på H-bådsdelen og et mindre overskud på Ynglingedelen. Fremadrettet 
ønskes Ynglinge-aktiviteterne overført til Junior/Jolleudvalget.

Intromøde for nye medlemmer den 01.11.16: siden 01.05.16 har vi registreret ca 50 nye medlemmer
, 15 af dem mødte op til mødet og der var stor interesse for at få mere at vide om klubben.
Et emne som blev foreslået var kommunikation fra medlem til medlem på Facebookgruppen som 
Aalborg Sejlkub har oprettet. Der findes dog hele 5 grupper med Aalborg Sejlklub i navnet på 
grupperne, det bevirker at det er svært for nye medlemmer at skelne den officielle klubside fra de 
andre privat oprettede sider. Der skal arbejdes med markedsføring af den officielle side , herunder 
beskrivelse af anvendelsens muligheder og begrænsninger(f.e. ingen misbrug).

DGI –landsstævne 2017- uge 26 : Aalborg Kommune har spurgt om vi kan stille 3 opstillingspladser
til rådighed for opstilling af 60-70 campingenheder for seniorhjælpere ved stævnet. Gæstebade og 
strøm kan købes via kort. Punktet behandles på BS-møde den 08.11.16

DIF/DS Klubundersøgelse –Havets Motionister- afslutning:
Hovedkonklusionen på denne større undersøgelse af klubbernes vækst /tilbagegang i medlemstal er 
følgende iht. En rapport udsendt af DIF/DS( den korte version):
De klubber som har formået at sætte nye aktiviteter med relation til vandsport i gang har haft positiv
fremgang i medlemstal og økonomi. Som eksempler på nye aktiviteter i sejlklubregi nævnes 
kajaksport, SUP( paddelbrætter), vinterbadning.
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