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Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 
9. marts 2017 kl. 19.00 

 
 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder Udvalg og ANF – se bilag A 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år (2016) – se bilag B 
4. Behandling af indkomne forslag: 

4.1.Bestyrelsen: forslag til vedtægtsændringer §  18, 25 og ny §  31 – se bilag C. 
4.2.Gunner Munk Jørgensen: 

      Vedr. nye opkrævningsterminer kontingent og vandplads/landplads -ekstra  
       Generalforsamling – se bilag D  

5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år (2017) – se bilag E 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år (2017) – se bilag F 
7. Valg af formand (lige år) Luc Ghysels – ikke på valg 
8. Valg af kasserer (ulige år) på valg Peder Andersen 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg: Michael Andreassen (tiltrådt suppleant) – efter 1 år 
              Christian Gram – efter 2 år 
              Palle Klith – ønsker at udtræde efter 1 år 
              Christian Steffensen – ønsker at udtræde efter 1 år 
Ikke på valg: Hans Jørgen Simoni 
                      Jakob Marquard 
                      Søren Bak Rasmussen 

10. Valg af 3 suppleanter: p.t er valgt Claes Strue og Søren Hansen 
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: p.t. er valgt Peter Jacobsen og Henning Bæk som                

revisorer. Ingen revisorsuppleant valgt i 2016. 
12. Eventuelt 

 
 

  
Velkomst  
 
Formand Luc Ghysels byder velkommen til årets Generalforsamling i Aalborg Sejlklub. 
Præsentation af Lennert Johansen, servicemedarbejder, og Vibeke Jensen, Administrativ 
medarbejder.  
Bestyrelsen blev præsenteret. 
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1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Sigvart Sigvartsen. 
Sigvart vælges uden modkandidat.  
Dirigenten takker for valget.  

 
 

Dirigenten konkluderer at indkaldelsen er rettidig. Den er udsendt via mail, på hjemmesiden, og 
opslag i klubhuset.  
Dirigenten konkluderer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og at vi 
er beslutningsdygtige.  
Der gøres opmærksom på hvis man forlader Generalforsamlingen, skal man give meddelelse om, 
der gives fuldmagt ved afstemning. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 
Luc aflægger beretning, hvor han henviser til de fremsendte beretninger i forbindelse med 
indkaldelsen. 
 
1.Han oplyste, at der er 486 medlemmer. 25 passive medlemmer. Fra år 2014-2016 er medlemstallet 
steget med 33.  
Der er mange tilgange og mange afgange. Det skyldes at der har været kursusmedlemmer, som er 
tilgået og fragået. Det kan man sige er sæsonløsgænger. 
Junior/ungdomsmedlemmer er gået frem fra 22 til 37.  
 
3.De nyansatte medarbejder lever op til bestyrelsens forventninger.  
 
4.  Transportsystem - 5 års plan fra 2014 – indfasning af det nye transportsystem var planlagt færdig 
udbygget i 2018 til 2020. Ved hovedsagelig frivillig tilmelding har vi gennemført projektet i 
perioden 2014-2016. 
 
5.Der blev kommenteret et uheld ved kranen, som alene skyldes fejlbetjening af kranens 
fjernbetjening. 
 
6.Generelt bliver havnen og pladserne rost for at være den pæn og ryddelig havn. 
Dog kunne Luc godt ønske sig, at alle medlemmer vil tage alt deres affald med op i containeren. 
 
7.Der er stadig lidt problemer med stigestativer. Vi vil gerne bede medlemmerne, om at de binder 
stigerne fast til stativet. 
Der vil blive lavet et informationsbrev om dette. 
 
8.Da der er mange både med mast på land, hvilket giver en del larm i nærområdet, vil der til næste 
efterår blive anvist et krav i henhold til havnereglementet. Ved rullemaster vil der blive krav om 
montering af en fiberdug i åbningen.  
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9.Hvis en båd på land overbygges med telt som overskrider reglerne i havnereglementet, skal dette 
anmeldes på kontorer, og der skal ekstra ben på.  
 
10. Der er mere end 30 medlemmer i junior/jolle afdelingen. Luc glæder sig over, de mange 
forældre, der har tilbudt deres hjælp med børnene/unge mennesker.  
 
11. Den årlige Sommercamp har desværre mistet kr. 6000,00 i tilskud fra Dansk Sejlunion. Luc 
opfordrer meget til at der findes sponsorer, så man kan opretholde Sommercampen. Den er et godt 
aktiv for junior/jolleafdelingen, og man vil jo gerne fastholde ungdommen. 
 
12. Det går desværre ikke så godt i Handicapafdelingen. Der er kun 5-7 deltagere. Der må laves en 
kampagne for denne afdeling. 
 
13. Aalborg Sportshøjskole har husly har i sejlklubben. Det fungere fint for begge parter. As kan 
låne grej, veste m.m. fra Sportshøjskolen. 
 
14. Arrangement Aalborg Regatta og Vild med vand overlapper desværre hinanden i år.  Luc 
mener, at Aalborg Kommunes motorbådsræs kommer på tværs af vores deltagelse i Aalborg 
Regatta.  
 
15.Sejlerskolen giver et flot overskud. Vores projekt med kølbådsafdelingen er stadig en 
udfordring. Vi mangler flere deltagere og bådførere. 
 
16.Klubhuset slides, men de frivillige er en stor hjælp og er meget ihærdige med at få løst diverse 
opgaver i klubhuset.  
 
17.Der har været løbende aktiviteter i klubben med god deltagelse.  Fredagsbar (20-25), spisning 
(40-50), Standerhejsning (85) Afriggerfest (50) , frivillig fest (70) . 
 
18. Diverse anlægsopgaver til færdiggørelse. En anlægsopgave er en mindre udvidelse af 
legepladsen.  Klubben har fået en jolle foræret, som skal graves ned og børnesikres inden den tages 
i brug. Det grønne område ved jolleplads skal renoveres, og evt. en ny bålplads, dog ikke et areal til 
Sankt Hans bål idet der skal være 200 meters afstand til bebyggelse. 
 
19.Aalborg Sejlklubs hjemmeside har haft lidt udfordringer for Ipad brugere i forbindelse med 
åbning af det udsendte regnskab. Vores Web-master fik det tilrettet, så regnskabet kunne åbnes. 
 
20.Jolle/junior afdeling er klar til at lave en ny hjemmeside for afdelingen under Sejlklubbens 
hjemmeside.  
 
21. Forventninger fra bestyrelsen fremover:  
Udleje mere vandplads 
Flere aktivitetstilbud  
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Flere sejladstilbud, Der er egentlig materiel nok, men der mangler chauffører til at sejle diverse 
både.  
Flere frivillige til at deltage i hele klubarbejdet. 
Flere sponsorater 
Flere samarbejdsaftaler 
Flere yngre medlemmer 
  
 
22.  Luc slutter beretningen af med at takke for året 2016. 
 
Spørgsmål: Henrik 
Der er ikke nævnt noget om en sag i Retten, angående skade på en båd, hvad er det? 
Svar:Luc Der er forsøgt at lave et forlig mellem parterne. Det blev dog afvist af medlemmet. 
Svar: Peder Båden har stået på land i flere år, og AS forsikring af afvist at dække trykskaderne på 
båden, som det handler om. Der har været indledende telefonmøder i en igangværende retssag. 
 
Beretningen bliver godkendt, og dirigenten giver ordet til Peder Andersen 
 

 
PNA giver en kort orientering om ANF.  ANF har lavet besparelser i 2016, og har derfor endnu ikke 
udført arbejde ved molen. Vores mole trænger også til en renovering, som vil beløbe sig til kr. 
700.000 – kr. 800.000 og ANF vil forsøge at få kommune til at bidrage med et tilskud.  
ANF fastholder en egenkapital på 3 mio.  
 
Spørgsmål: Robert 
Er der noget ved at have en egenkapital på 3 mio, når man ikke vil bruge af den? 
 
Svar: Peder 
Bestyrelsen i ANF har besluttet at egenkapitalen skal være 3 mio, da det ikke er meget, hvis der 
skulle komme en storm eller større skader, og udgifterne dertil skal dækkes ind.  
 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år (2016) 

 
Peder Andersen: 
 
Han kommenterede poster i regnskabet i forhold til budgettet. 
 
a) Nedgang i dieselsalg – skyldes at flere havne også sælger diesel 
b) Lønudgift – der var i budget 2016 ikke taget højde for feriepenge til fratrådt medarbejder 
c) Bogføringsudgift – løn til bogholder + samt overdragelse til ny medarbejder har medført højere 
udgifter  
d) Rengøringsudgift – meget rengøring i forbindelse med Aalborg Vandcentrets aktiviteter. Vi får 
dog refusion for merudgift.  
e) Køkkenudgifter – mindre køkkenindtægter 
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f) Aktiver – der er investeret i Grejhus, (223.000,00) 
                                                 Flere Mobile stativer  
                                                  2 H-både (115.000,00) 
g) Passiver- der er indfriet Kreditforeningslån (753.000,00) 

  Leverandørgæld til handicaptoilet – ikke betalt endnu  
  Dansk sejlunion – lån kr. 30000,00, restgæld kr. 27.000,00 
  Der er anvendt kr. 210.000,00 til køb af H-båd og grejhuset fra hensættelseskontoen. 

h) Indkøb af nye chipkort har kostet kr. 25000,00  
 
Spørgsmål: Robert 
Vil det ikke være en god idé at sætte prisen ned på diesel? 
 
Svar: Peder  
Der har ikke været plads til nedsættelse af salgsprisen, da der har været merudgift i 2016 en ny                  
computer kr. 12000,00, ny slange til stander, i alt kr. 17.000,00, som har påvirket dieselsalget. 
 
Spørgsmål: Kirsten Ahlgren 
Kunne man ikke dele regnskabet for Havnedrift og Klubdrift op? 
 
Svar: Peder 
Der laves kun 1 regnskab, men alt hvad der har med havnen at gøre føres i et afdelingsregnskab.  
 
Svar: Luc 
Hovedregnskabet er et samlet regnskab. 
Budgettet er tydeligt opdelt med hensyn til havnedrift mv.  
Og Luc kunne også ønske sig flere noter til årsrapporten. 
 
Peder: 
Det er besluttet at lave en leasingaftale af stativer, da det er den billigste form for finansiering.                 
Fremlægger en leasingoversigt. Kommenterer at for eksempel i 2021 har vi overskud på             
bådstativer/regnskabet. 
Oplyser at man ikke kan lease en svingkran, da den ikke er flytbar. 
Købt for 3 mio, fordelt på stativer og truck. Mangler at betale 1.7 mio i leasingydelse. 
Har egen finansieret Grejhuset. De frivillige hjælpere har opført Grejhuset, dog undtaget oplægning             
af tag kr. 56.000,00. 
 
Spørgsmål: Louis 
Er svingkranens pris 1,5 mio korrekt? 
Synes man skal estimere en fornuftig pris? 
 
Svar: Peder 
Prisen på svingkranen er den opdateret pris i dag 1 mio og fundering mm koster 0,5 mio, så derfor                   
er prisen realistisk. 
Prisen på en El-driven travelift vil i dag være kr.  1,5 mio. 
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Peder bemærker at i forhold til handlingsplanen år 2014 er der købt flere stativer ind, da der købt                  
stativer ind, som først skulle være købt om 2 år.  
 
Dirigent: Kan regnskabet godkendes? 
 
Forsamlingen godkender enstemmigt regnskabet for 2016.  
 
 
 
 
4. Behandling af indkomne forslag. 
 
4.1.Forslag til vedtægtsændringer § 18. § 25 og ny § 31. 
 
§ 18 Fartøjsinspektør - ændring – fartøjsinspektørens ansvarsområde udspecificeres.  
 
Spørgsmål: Kirsten Ahlgren 
Skal forslaget ikke stå under forretningsorden? 
 
Svar: Luc 
Det er en generel funktionsbeskrivelse for en fartøjsinspektør ligesom nogen af de andre funktioner. 
 
Dirigent: spørger om forslaget kan godkendes? 
 
Forslaget bliver enstemmigt vedtaget. 
 
 
§ 25 Beregning af vandplads-/landpladsleje.  
Forslaget går ud på, at man beregner vandpladslejen efter vandareal, som ANF opkræver             
efter.  
 
Spørgsmål: Claes 
Holder man sig inden for pælene? 
 
Svar: Luc 
Ifølge ANF skal der betales tillægsareal, hvis båden ligger udenfor pælene. 
 
Spørgsmål: Henrik 
Jeg har været med til at lave beregningsmodellen, hvor man betaler efter kvm. Båd. 
Og mener, det er nemmere for havnekontoret, at regne en pris ud, ellers skal man jo finde en plads                   
til båden ”mellem pælene”. 
 
Svar: Peder 
Det er ikke noget problem på kontoret, da vi finder en plads og giver et forslag til medlemmet.  
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Svar: Luc 
Ved medlemsmødet i efteråret blev det omtalt, at nogle både giver underskud med den              
vandpladsleje de giver nu. Og er det rimeligt ? ¾ af forsamlingen sagde ja til ændringsforslaget på                 
dette møde.  
 
Spørgsmål: Jesper Bentzen 
Stiger vandpladsleje? 
 
Svar: Peder 
Nej, der laves en omfordeling af indtægterne. 
 
Svar: Luc 
Provenuet er det samme.  
Lille båd på stor plads, her stiger vandpladslejen. 
For nogen stiger vandpladslejen, og for andre falder den. 
 
Spørgsmål: fra salen 
Er det ikke mere rigtig at følge ANF? 
 
Svar:Luc 
Det er det vi foreslår i ændringsforslaget. 
 
Dirigent: 
Dem der stemmer for, række hånden op med de hvide sedler. 
Det var ikke muligt ved håndsoprækning om der var 2/3 flertal, derfor laves der en skriftlig                
afstemning på de gule stemmesedler. 
 
82 afgivne stemmer 
50 for forslaget 
26 imod 
2 ugyldige 
4 blanke 
 
Forslaget nedstemt.  
 
§ 31. forslag om at Facebook administreres af bestyrelsen og Web-masteren. 
Og at bestyrelsen udarbejder regler for anvendelsen af klubbens officielle facebooksider.  
 
Spørgsmål: Jens Juhl 
Hvad vil sanktionerne være? 
Er det udelukkelse af klubben? 
Er det en bøde? 
 
Svar: Luc 
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Der vil blive opsat et regelsæt. 
 
Spørgsmål: Henrik Nielsen 
Er det tænkt som en lukket gruppe? Og hvad så til med de nye medlemmer? 
 
Svar: Luc 
Hovedsiden skal være offentlig – øvrige sider kan være grupper, hvor alle medlemmerne kan              
tilmeldes. 
 
Spørgsmål: Louis 
Ved en lukket side, skaber det en vis tryghed for brugerne. 
 
Svar: Luc 
Det skal være en åben side udadtil, men lukkede gruppe for eksempel til Ungdomsafdelingen.  
 
Dirigent: 
Hvem stemmer for forslaget? 
 
Forslaget godkendt. (6 undlod at stemme) 
 
 
 
4.2 Gunner Munk Jørgensen 
Vedr. nye opkrævningsterminer kontingent og vandplads/landplads – ekstra        
generalforsamling. 
 
Kommentar Peder: 
a) hvis der skal opkræves 2 gange årligt, vil det kræve mere arbejde på kontoret, og 2. opkrævning                  
vil være i sommerperioden, hvor der er ferie mv.  
b) der er en stor faktura fra ANF i det første halve år, hvor man ikke vil have likviditet, hvis ikke                     
hovedopkrævningerne sendes ud først på året. Det vil kræve at klubben optager et lån. Dels en                
vedtægtsændring. 
 
Spørgsmål: Kirsten Ahlgren 
Ifølge ANF hjemmeside – opkræver de blokleje 3 gange årligt. 
 
Svar: Peder 
Ja, det er 80% marts, 15% sommerferien, 5% oktober. 
 
Dirigent: 
Hvem stemmer for forslaget? 
Ingen stemte for. Ingen blanke. 
 
Forslaget afvist. 
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5. fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år.  
 
Peder fremlægger en redegørelse på kontingent kr. 900,00 og indskud kr. 350,00 i 2017. 
Forslaget godkendes. 
 
 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år 2017 

 
Peder gennemgår budgettet med følgende kommentar: 
a) Sejlerskolen bidrager godt 
b) Havnen fylder 2/3 af regnskabet 
c) Vandpladslejen fastsættes til kr. 210,00 pr. kvm båd 
d) Overskud kr. 101.500,00 2017 
 
Spørgsmål: Steen Frederiksen 
Er kr. 3800,00 nok i havneoverskud? 
Hvor stor er havnens formue? 
 
Svar: Peder 
Vurderet at kr. 210,00 er stigning nok. Ja, det er et lille overskud i forhold til omsætningen 
 
Spørgsmål: Steen Frederiksen 
Synes det er for lidt.  
 
Spørgsmål: Henrik 
Hvordan dækker indtægten kr. 1,45 mio  
 
Svar: Peder 
Vandplads/landpladsleje 
 
Spørgsmål: Henrik 
Hvordan passer det med 1,45 mio. 
 
Svar: Peder 
Priserne er ekskl. Moms 
 
Spørgsmål: Folke 
Hvordan er indtægterne på fredagsbar? 
 
Svar: Peder 
Fredagsbarens øl/vand – er under Klubben/køkken (spisningsregskab er udenfor) 
Tilrigger og Afriggerfest giver underskud er under aktiviteter 
 
Spørgsmål: Henrik 
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Hvordan er det kr. 1,45 er udregnet (se tidligere spørgsmål) 
 
Svar: Peder 
Det er indeholdt kvm. Båd, landplads, og gæstemedlemmer. 
Svar: Luc 
Prisen ekskl. Moms kr. 168,00 svarer til kr. 1.26 mio, og dertil kommer de andre indtægter.  
 
Dirigent: 
Kan budgettet godkendes? 
1 i mod 
3 undlod at stemme 
 
Budget 2017 er godkendt.  
 
 
 
 
7. Valg af formand (lige år) – Luc Ghysels – ikke på valg 
 
8. Valg af kassere (ulige år) – på valg Peder Andersen 
 
Dirigent: 
Er der andre forslag? 
 Nej, 
 Peder Andersen er hermed valgt.  
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg: Michael Andreassen (tiltrådt suppleant) efter 1 år – villig til genvalg 
              Christian Gram  - efter 2 år – villig til genvalg 
               Palle Klith – ønsker at udtræde efter 1 år 
               Christian Steffensen – ønsker at udtræde efter 1 år 
 
Forslag: Claes Strue, Thyge Steffensen 
 
Alle 4 er valgt. 

 
10. Valg af 3 suppleanter. 

1.suppleant er valgt Søren Hansen og 2. suppleant er valgt Klaus Torp 
 

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Peter Jacobsen og Henning Bæk er genvalgt. 
Ingen revisorsuppleant valgt. 
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12. Eventuelt 
Formanden er glad for mange frivillige, men der mangler konkret til at bemande både, især til hjælp 
af nybegyndere/ungdomsafdelingen. Der er arrangement 16. juni 2017 – Skoleidrætsarrangement – 
5. til 6. klasse, ca 100 deltagere som mangler hjælpere 
 
Hans Jørgen Simoni orientererede om Landsstævne den 29. juni 2017. Der skal være 
åbningsceremoni på havnene. Broen bliver afspærret. 35-40 robåde, 80 kajakker i havnen. DR1 er 
med fra åbningen. Mads Langer vil give koncert. Faldskærmsudspring. Dronningen vil være til 
stede. Et kor fra efterskolerne vil synge på broen. Der bliver sendt en mail ud med information.  Der 
er generalforsamling den 17. maj 2017. 
 
Søren Bak Rasmussen orientere om flere aktiviteter i 2017.  
Der mangler hjælpere til at få gravet sejlbåd ned på legepladsen.Der er sendt indbydelse til 
standerhejsning ud via mail med program. Aktivitetsudvalget er også ved at planlægge en 
Redningsdag/Skansebadet til næste år. 
 
 
Der spørges om forhold vedr. forhold mellem oprtagepladsen og placering på landpladsen i forhold 
til nivellering, men man kan ikke oprette både på optagepladsen, da båden alligevel kan komme til 
at stå på et sted hvor den skal oprettes igen. 
 
Der stilles spørgmål om brug af hjemmesiden som har givet problemer, men dette er rettet 
efterfølgende. 
 
 
Dirigent Sigvard Sivartsren takkede for god ro og orden. 
 
Formanden indkaldesr til Ekstra Generalforsamling ifølge vedtægterne og bestyrelsen går i 
tænkeboks med hensyn til ”nej” til forslaget om vedtægtsændring af beregningsmodel af 
vandpladsleje. 
 
Formanden afseluttede med at takker Palle Klith for hans indsats i bestyrelsen og de fremmødte. 
 
 
 
D. 15. marts 2017 
Vibeke Jensen/Michael Andreassen/referent 
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