
Bestyrelsesmøde 8. november 2016
Deltagere: Peder Andersen (PNA), Søren Bak Rasmussen (SBK), Michael
Andreassen(MA), Hans Jørgen Simoni(HJS), Jakob Marquard(JM), Luc Ghysels
(LG ), Christian Gram, (CG), Christian Steffensen(CS), Michael Andreassen
(MA)
Afbud: Palle Klith

Referat

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt af fremmødte

2 Godkendelse af referat 10/10 2016
Godkendt af fremmødte

3 Orientering udvalg

3.1 Juniorjolleudvalg, JM

Og bedre info på AS hjemmeside om junior/jolle afd. Bedre synlighed på AS start side med link til 
junior/jolle.

3.2 Aktivitetsudvalg, SBK

48 til afriggerfest rigtig fin aften med god mad og godt selskab. Vi fik to til at hjælpe med 
aktiviteter frem over: Lotte og Carina.

3.3 Husudvalg, CG

3.3.1 Tilslutning til de arbejdsfrie er nu blevet så stor at der bliver lukket for tilgang. 

3.3.2 Video overvågning. Den løsning vi valgte skal ændres fra trådløs til kablet materialer er indkøbt.

3.3.3 Nøglesystem. Yderdøren er nu blevet programmeret så yderdøren samt mellemdøren låses kl. 

19.00. Låse til dørene i den ny grej hal kan låses op med A og B nøgle.
3.3.4 Fredagsbaren: Jeg har nu fået adgang via brik til depotet i en begrænset tidsperiode om 

fredagen.

3.4 Kapsejladsudvalg, MA

Michael har kontaktet Søren Knudsen vedr nye tiltag i 2017 , som ønsket af SK, men ingen respons 
p.t. Uden udvalg /frivillige kommer der ingen aktiviteter i 2017!

3.5 Havneudvalg, PK

Vand på broer og pladser lukkes den 19.11, lift kan bookes indtil 02.12.16 , derefter kun efter aftale 



med administrationen. Datoer udsendes med Nyhedsbrev.

3.6 Legepladsudvalg, LG

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.

3.7 Kølbådsudvalg, LG

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.

3.8 Uddannelsesudvalg

Bilag til referatet. Lægges på hjemmesiden i samme indlæg som referatet

4 Orientering kasserer, sekretær, formand 

4.1 Kasserer

Regnskab

Det kører godt med den nye kontormedarbejder, så jeg forventer, at Vibeke om få måneder kan 

klare opgaverne, og at jeg derfor kan træde tilbage som ulønnet administrator.

Da vi har måttet fyre kontormedarbejderen og havnefogeden, samt at der er indtægter, der har 

svigtet, forventer jeg, at underskuddet bliver noget større end på budgettet.

AS hal

Vi mangler at få opsat en del beklædning på hallen. Alle materialer er indkøbt, så inden længe kan 

hallen tages i brug.

Det har været nødvendigt at bruge fremmed hjælp til taget. Da ingen at de frivillige kunne lodde 

tagrenderne, måtte vi også have hjælp der. Det gav os en ekstraudgift på kr. 41.000. 

Prisen på hallen bliver kr. 230.000, lidt over budgettet. 

Større arbejder der skal laves.

Spunsvæggen i Nørresundby er sat i gang. Budgettet er på kr. 600.000, men den kommer til at koste

kr. 1.400.000, en del af udgiften kommer i 2016. Det forventes, at beløbet findes på besparelser i 

2016, ellers kommer restbeløbet på 2017 budgettet. 

Molerne i AS skal renoveres for ca. kr. 800.000, der var afsat kr. 360.000 i 2016, hvoraf der er brugt

kr. 100.000 til undersøgelser. Vi vil søge kommunen om tilskud, da molen er fejlkonstrueret 

(besparelse under opførelsen). 



Større arbejde der kan udsættes.

VB ønsker en bro skiftet, som er sat til udskiftning i 2018, kr. 1.250.000. Broen kan 

levetidsforlænges for ca. kr. 30.000. Vi valgte at tage den med i 2017, mod at der på det endelige 

budget findes besparelser, så ANFs egenkapital ikke kommer under kr. 3.000.000.

4.2 Sekretær/web

Se pkt. 6.7 længere nede om Sejlklubbens beslutning om at have en Facebook side. 

Hjemmesiden skal linke fra forsiden til et website omhandlende juniorjolle afdelingen. 

4.3 Formand

Orientering lægges på hjemmesiden samme indlæg som referatet.

5 ANF
Kommunen er i gang med at forny svellekanten. Der laves 5 stk. afløb i rundingen, så vandet ikke 

ødelægger spunsvæggen. De stopper i 2016 ved bro 8. Jeg ved ikke pt., hvornår de forsætter langs 

stien.

Der har være forhandlinger om vedtægterne, og jeg forventer, at de kan afsluttes på et for os 

acceptabelt niveau.

Der har være første budgetforhandling. 

6 Drøftelser/beslutninger
6.1 Aflønning af frivillige liftførere (afløsere). Afløsere som ringes ind til at køre liften får 200 

kr/timen.

6.2 Tilpasning af liggepladser ift bådstørrelser-økonomi/ principper. Udfordringen med dette 

bliver et punkt på medlemsmødet den 22.

6.3 Opsætning af bom ved slæbestedet-økonomi, skilt m.m. 5 meter bom. Kommer i budgettet.

6.4 Junior/jolleafdeling : integrering af tidligere hjemmeside under AS-hjemmesiden-principper.
6.5 Afvanding landpladser, bl a plads 8 - > opgaveliste
6.6 DGI-stævne 2017- lån af 3 opstillingspladser + bad/el/vand. Godkendt
6.7 AS-Facebookside-administrator, principper for anvendelse m.m.

Vi bør have en politik ang. Facebook. Der er andre fb-grupper/sider end vores officielle som
hedder noget med Aalborg Sejlklub. Og folk bør kende den officielle gruppe der 
repræsenterer AS, så der skal være et link fra hjemmesiden til offiecielle facebook side.

6.8 Aalborg Regatta 2017, deltagelse. Koordinator mangler. LG kontakter de respektive udvalg. 
6.9 Brev fra Connie Almlund vedr De Tvende Brødre. Den kan rettes i stativet og den skal 

flyttes fri af af planter. Luc kontakter Connie Almlund.
6.10 Nyhedsbrev fra bestyrelsen- indhold-udsendelse(mail). Drøftet action LG.
6.11 Samsvejsning af lift. Besluttet.



6.12 Mastekran: Ejeren af båden skal betale for skader på kranen, pga. forkert betjening. Og 
reglen er, at betjening af mastekranen er på eget ansvar.

7 Medlemsmøde den 22/11
Punkter bestyrelsen vil tage med på mødet: Grejhallen, legepladsudvalget, SUP, stigestativ, 

Debat: Vandpladsoptimering, frivilliges indsats, facebookpolitik.

Evt. Debatemner forslået af medlemmer

8 Opgavelisten
Bilag til referatet. Lægges på hjemmesiden i samme indlæg som referatet

9 Eventuelt
Nytårskur afholdes den 14 jan kl 1800. Action LG

Kørsel på havnens arbejdsarealer: skilt genopsættes – sættes på opgavelisten

10 Næste best. Møde
Den 13/12 kl 18

Referat af Christian Steffensen
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