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BESTYRELSESMØDE den 13 dec. Kl.1700 

REFERAT 
 
Deltagere: Jakob Marquard, Søren Bak Rasmussen, Christian Gram, Hans Jørgen Simoni,  
Peder Andersen, Luc Ghysels (ref.) 
Afbud: Palle Klith, Christian Steffensen, Michael Andreassen. 
 

1. Dagsorden iht. indkaldelse, suppleret med pkt.6.9 Kontortider i Julen. 
 

2. Referat af 08.11.2016- godkendt. Notat af medlemsmøde 22.10.2016 – offentliggjort. 
 

3. Orienteringer- fra Udvalgene: 
 
Junior/Jolle: 

- Afslutning på sæson i junior afd den 15/11 med pokaloverrækkelse/aftensmad. Ca 50 var 
mødt op. Stor tak til KD Seafood for nye klubtrøjer.  

- 27/11 var der tur i svømmehal.  
- 4/12 var der adventshyggesejlads med stor opbakning fra forældre.  
- Sæson 2017 skal vi blive en ungdomsvenlig klub i DS. 
- Børneattester- JM følger op snarest.  

 
Aktivitetsudvalget:  
Aktivitetsudvalget mødes i Janaur for planlægning af kalender for 2017.  
Evt. arrangement i svømmehal med afprøvning af egne redningsveste /sikkerhedskonsulent? Aftale 
med Juniorafdelingen om lån af svømmehal- dato? 
 
Havneudvalget:  

- Lift –eftersyn : udført , fastsvejsning top : pris fremsendes af Mima . 
- Stor Mastekran: eftersyn udført. Sikkerhedsafbryder monteret. Stop ved top: behov 

undersøges- Spørge Mima. 
- Lille el-kran: eftersyn udført. Renovering leje pågår-afsluttes jan 17. 
- Oversigtsskilt ved indkørsel: opsættes jan 2017. Trækonstruktion forberedt- males. 
- De Tvende Brødre: flyttes 1,5 mod nord. Stativ fjernes. Kontakt til ejer(LG). 
- Skadessag på båden Newton: sagen behandles i retten- telefonmøde i uge 50 (PNA)  
- Sunrise-ansøgning om at beholde privat stativ: forudsætning er at det kan flyttes ifm 

vedligehold-placeres på plads S1. Kontakt til ejer (LG) 
- Grejhallen: indretningsplan m.m.- pågår. 
- Skilt ved bomme: “KUN ARBEJDSKØRSEL TILLADT”. Opsættes. Onsdagsholdet(CG). 
- Renovering af belysning landpladser: udført –mangler 1 armatur ved S1-restordre. 

 
Husudvalget: 

- Arbejdsfrie har haft sidste arbejdsdag i år. Starter op igen den 11.01.17. 
- Hus: Fugning rundt om vinduer og døre er i gang. 
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- Nøglesystem i nye hal: I dag er der adgang for ansatte og bestyrelsen, ændres til et 
SmartAir system til første dør. Nøglesystem til depot ved medlemslokalet ændres til et 
SmartAir system.  

- Lennert er startet med grundigere rengøring af huset. 
 
Uddannelsesudvalget: 

- Der er stor forhåndsinteresse, for at deltage i næste års sejlerskole. 
Vi er allerede oppe på 14 forhåndstilmeldinger, så det tegner godt men, 
vi mangler 2 instruktører til den kommende sæson.  

- Undervisningen til den teoretiske del af Duelighedsprøven kører fint med 
19 elever. Afsluttende eksamen medio marts 2017. 

 
Sejladsudvalget: 
Klubaften med tema- shorthands/ singlehandssejlads (sikkerhed m.m.) planlægges, evt. i 
samarbejde med FTLF – dato? 
Klubaften- invitation vedr. frivillige til aftensmatcher i 2017- dato? 
 
Kølbådsafdelingen:  
Der er afholdt evalueringsmøde med instruktører samt evalueringsmøde med elever, der var få 
deltagere. Næste sæson satses der på at byde elever fra Sejlerskolen på en efteruddannelse samt at 
finde nye elever på uddannelsesstederne. Bådene gennemgås inden 01 april hvor programmet 
starter. 
 
Legepladsudvalget: 
Frivillige (familier med børn) efterlyses. En mindre udvidelse af legepladsen ved gyngen 
planlægges i 2017. Myndigheder kontaktes. SBR tilbyder assistance med realiseringen, trækker på 
erfaringer fra tidligere projekt. 
 

4. Orienteringer Sekretær, Kasserer, Formand: 
 
Sekretær: 
Indlæg på Facebook virker parallelt med hjemmesiden. Administrativ medarbejder får uddannelse i 
indlæg på hjemmesiden, indlæg på Facebook er fortsat sekretærens opgave. 
Klubaften med temaet- brug af Facebook arrangeres- dato? 
 
Kasserer: 

- Regnskab: Da havnen giver et underskud på ca. 170.000 og vi har brugt de kr. 150.000 der 
var hensat, er havnen kassen ved at være tom. Derfor er det som, budgettet for 2017 viser, 
nødvendig at hæve vandpladslejen så der bliver balance på havnedriften. 

- AS hal: Vi er nu færdig med hallen. Det indskudte dæk vil af onsdagsholdet blive udført, nå 
vi igen samles i det nye år.  

- Budgetopfølgning gennemgået- revideret udskrift sendes til BS. 

Formand: se bilag på hjemmesiden. 
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5. ANF- orientering ved Peder Andersen (PNA): 
 

- Det foreløbige budget for 2017 gør at kapitalen i ANF kommer ned på kr. 3.000.000. Det 
beløb som er besluttet som minimum kapital.  

- Det er besluttet at revurderer vedligeholdelseplanen, så den tager højde for, hvad der er 
nødvendig og ikke for evt. ønsker. 

- Der er forslag fremme om at vandpladslejen skal stige med kr. 5 + moms. Det besluttes på 
næste BS møde den 12.01. 

- ANF skal til at søge om nye lokaler. De undersøger om det er muligt at bygge en pavillon i 
Vestre Baadehavn. 

- Vi er langt med vedtægterne og brugsaftalen og forventer de er færdig i februar 

 
6. Drøftelser/ beslutninger: 

 
6.1 Vedtægtsændringer: 

Forslag til ændring af liggepladsafregning – overgang til vandareal-afregning: forelægges til 
beslutning på ordinær generalforsamling. 

6.2 Facebook-politik: enighed om at der sættes regler om brug af klubbens navn og logo, samt 
få brugerregler om anvendelse af klubbens officielle sider. Oplæg til næste møde (LG/CS). 

6.3 Generalforsamling- dato: 09 marts kl. 19.00- forslag til bestyrelsen senest den 01.02.17 
På valg: samles op på næste møde. 

6.4 Anskaffelse af nyt løftegrej/truck: PNA havde oplæg om begrænsninger på nuværende 
grej/behov for nyt grej, øsningsmuligheder,  priser m.m. Der arrangeres besigtigelse af 3,5 
ton terrængående brugt truck den 21.12.2016 fra kl. 1200 (PNA, PK, LG). 

6.5 Budget 2017 -1. udkast: gennemgået. Der stiles efter mindre overskud på Havnen og 
overskud på klubdriften. 

6.6 Aalborg Regatta/ Vild med Vand 2017: begge arrangementer overlapper den 10 juni- 
derudover er der indvielse af Vestre Fjordpark den 10.06.17! AS overvejer at deltage på 
forskellige områder (Junior/Jolle- Yngling- SUP- Turbåde –Kapsejlads ). 

            Koordinator efterlyses- koordineringsmøde i januar- action: LG. 
6.7 Dansk Skoleidræt Nordjylland- møde med repræsentanter om samarbejde: 

Lån af klublokale/køkken aftalt til fest og seminar(årsmøde) den 22.09.2017-hele dagen. 
Drøftelse at event/sejlads for 8-9. klasse-elever fra skoler i Aalborg-området i samarbejde 
med AS (sejlads i joller, SUP, Yngling, H-båd) og FDF-jens Krogh. Datoer: evt. 19.05.17 
eller 03.06.17, eventuelt 2018? foreløbig kontaktperson: LG. 

6.8 DS-certificering af Sejlerskolen/ Ungdomsvenlig Sejlklub (godkendelser): 
Møde afholdt med DS-klubkonsulent med deltagelse af Junior/Jolleleder, Sejlerskoleleder 
og Formand. Konklusion efter mødet: der mangler kun få dele af materialet til at kunne 
sende ansøgninger og få en 3-årig godkendelse. Ansøgningsmaterialet klargøres af 
ansvarlige og sendes til klubkonsulent Leon Træger for vurdering/godkendelse. 

6.9 Kontortider i Julen 2016: 
Mandage kl. 17-18.30: lukket indtil 30.01.2017 (inklusive). 
Ti-onsd. - torsd. Kl. 11-12: lukket 23.12.2016 til 02.01.2017 
Ovennævnte lægges på hjemmesiden og link til Facebook. 
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7. Opgavelisten: ikke behandlet- se bilag. 
8. Eventuelt: 

Hjemmesiden-Gæster- Engelsk/Tysk-prislister oversættes? 
Nytårskur 14.01.2017 kl. 18.00.Indbydelser: personale (LG), fredagsbar (SBR) 
Havnereglement- regler for opsætning af både på land med mast- udarbejdes, eksempel Egå. 

 
Næste møde (r): 16.01.2017 kl. 18.00 (budget m.m.) - 02.02.2017 kl. 18.00 ( GF m.m.) 

 
Ref. Luc Ghysels - 18.12.2016 
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