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BESTYRELSESMØDE den 18.05.2017.  Referat

Deltagere: bestyrelsen- afbud Michael Andreasen

Dagsorden iht. indkaldelse:’

1.Godkendelse af dagsorden: Thyge ønskede drøftelse om klubbens åbne Facebookside-pkt. 5.6

2.Godkendelse af referat af møde den 24 april: godkendt.

3.Orienteringer: Udvalg, Sekretær, Kasserer, Formand

3.1 Junior/Jolle:
Fem sejlere deltog i en todages træningslejr i Silkeborg. Der er også deltaget i et todages grand prix-
stævne i Kolding. Den 25.05.17 deltages i Neptun Cup i Vejle. Krabbeklubben er startet op.
Der er startet madordning efter sejladserne, med stor succes, takket være aktive forældre som giver 
en hånd med. Stor ros til dem.
Kasserer ønsker mere kontrol med deltagernes betalinger af kontingenter og sejladsafgifter/jolleleje.
Baderum skal ryddes for udstyr efter sejladserne.
Der er problemer med benzin- forbruget, der laves reset mht. adgang til benzinskuret. Alternative 
løsninger undersøges.

3.2 Sejladsudvalget:
Der er tilmeldt 20 både til onsdagssejladserne, der er fundet en madordning, der deltager 3 fra SL, 
resultater lægges på hjemmesiden. Dommerhuset trænger til en overhaling/maling. 
Start er ved Skudehavnen og måltagning ved Marinaen, dette giver dog problemer med måltagning, 
så der ønskes en løsning med et nyt dommerhus på molen ved MFP, på sigt.

3.3 Uddannelse /Sejlerskolen:
Sejladser er påbegyndt den 08 maj, det lykkedes at stable 7 hold med 21 elever på benene. Der er 
fundet en ekstra instruktør som afløser.
Skolebåden mangler signalflag, der købes et brugt sæt.
DGI-Landsstævne den 29 juni: AS deltager i paradesejlads ved åbningen med 27 både, der er 
afholdt generalprøve den 17 maj med 17 deltagere. Der er ønsker om at H-bådene deltager, det er op
til eleverne som har uddannelse at vurdere deltagelsen.

3.4 Havneudvalget:
Der er opsat beklædning ved enden af bro 6 til handicapvenlig plads, samme udføres ved bro 8.
Der er opsat bom og vandstander ved slæbestedet mod vest og redningsstige ved rundingen bro 8.
Bagbords fyr ved indsejlingen afventer nyt lys, der mangler sikkerhedsudstyr ved bro 1, ansøges 
hos Tryg. Turbøjer udlægges den 18 maj, der er indkøbt bådshager som bliver opsat ved 
redningsstandere (kranse). Den store mastekran skal fortsat have en justering.
Der kan være problemer ved anvendelse af brugte spindler med maling på gummipladerne, hvis de 
bruges på fribordet skal de afdækkes med plast, dette orienteres der om.
Claes deltog i ANF-kontaktudvalgsmødet, mangler at blive anført i ref.
Bro 6 A: der mangler plastrør på enkelte stålpæle.
Der blev afholdt et møde med alle liftførere således at efterfølgelse af regler er ensartet.

Skydebanevej 40, 9000 Aalborg
Tlf.: 98 102575

www.aalborg-sejlklub.dk



                         Aalborg Sejlklub                           

3.5 Husudvalget:
Arealerne omkring Grejhuset bliver færdiggjort snart med muld og græs.
Freja låner husets 1.sal i 3 dage ifm. med en fodboldturnering. En leder er ansvarlig for opholdet.
Der er registreret punkterede ruder og en revnet rude ved ølautomaten.
Der skal etableres flugtvejsplan for tilbygningen, action: CG.
Grejhuset bliver malt af Teknisk Skole i nærmeste fremtid.

3.6 Aktivitetsudvalget:
Der er ikke planlagt arrangementer i sommerperioden. Udvidelse af legepladsen er under 
myndighedsbehandling (arealaftale, byggetilladelse og miljøtilladelse), der forventes godkendelse i 
løbet af juni måned så anlægget kan etableres inden sommerferien. Action: SBR.

3.7 Kølbådsafdelingen:
Der er p.t. 16 deltagere på 6 hold, med 6 instruktører og 3 afløsere. Der er 6 pladser ledige på 2 hold
mandag og tirsdag, dog mangler der fortsat instruktører.

3.8 Sekretæren: intet nyt.

3.9 Kasserer:
Der er en pæn fremgang i tilmeldinger af nye både/medlemmer, der er tilmeldt en del større både.
Omlægning af mindre både på store pladser har medført en besparelse på ca. 30.000 kr., dog bliver 
omsætningen på pladserne ca. 40.000 kr. over budgettet.
Administrationen er næsten færdig med reguleringen af mindre både på store pladser, det har 
forløbet fortrinsvis glidende i samarbejde med de berørte medlemmer.
Der er problemer med kontantbetalingen på kortautomaten, en del bliver indbetalt uden data på 
afsender eller formål hvilket giver stort administrativt merarbejde. Det besluttedes at lukke denne 
funktion midlertidigt, således kan der kun betales via faktura, PBS eller overførsel på konto eller 
Mobilepay.
Økonomi: ser fornuftigt ud.

3.10 Formand:
Lukningen af Aalborg Havn for sejlads fra Limfjordbroen til Oliehavnen har fået indsigelser, bl.a. 
fra Dansk Sejlunion på grund af manglende fleksibilitet ved passage/konvojsejlads imellem 
spærretiderne. Der er ikke registreret noget svar p.t.
Den 03 maj deltog ca. 30 nye medlemmer i Intromøde, der var god interesse for sejladsuddannelse 
og havnefunktioner.
Vi har færdiggjort APV- planlægningen med en Beredskabsplan og en Kontaktliste ved Emergency.
Der mangler en brandslukker i Jollehuset, action JM /CG.
NØJ-kreds: sager hos DS-ordensudvalget, der afventes svar.
Der har været afholdt medarbejdersamtale med den administrative medarbejder den 04.05, der er 
gensidige positive tilkendegivelser om samarbejdet, der optages lønforhandling iht. 
ansættelsesaftalen efter sommerferien. Action: LG, PNA, CG.

3.11 Legepladsudvalget: intet nyt.
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4. ANF- orientering ved PNA:
Spunsvæggen i NNS og den nye bro i Skudehavnen er færdige.
Der er afholdt halvårsmøde med AK, når der er lavet projekt på renovering af østmolen i MFP vil 
AK tage stilling om størrelsen af tilskud.
Vedr. ansøgning om nyt halbyggeri i MFP bemærker kommunen at det er en betingelse at dette 
gennemføres via en andelsforening under AS.
Der har været bemærkninger fra AK til prisniveauet på bompassage i MFP, redegørelse er 
fremsendt, svar afventes.
Der er bestyrelsesmøde i ANF den 18.05 kl. 19.

5. Drøftelser/beslutninger:

5.1 Diverse anlægsopgaver-afslutning: Jollepladsens grønne områder retableres når udvidelse af 
legepladsen er afsluttet, sten opsamles fra arealet (AS) og vold og plæne tilsås med græs i august     
(Røde haller og Jollehusene).
Muldrabatten mellem Vinterhallerne og de Røde Haller mangler finish, der skal opsamles sten         
(DRH) og retableres i muldrabatten (Vinterhaller og DRH). Action: LG kontakter parterne.

5.2 Bomanlægget- principper for fri adgang: pladser på vand med små både som kan trailes får 
udstedt frikort, samt bestyrelsesmedlemmer får kodet Havnekort så der kan ydes assistance ved 
svigt.

5.3 Bro 6A- prioritering af liggepladstildeling: der ansøges ANF om anlæg af lave gangbroer på 
udpegede broafsnit som kan anvendes til små motorbåde o.l. Bro 6 A søges friholdt til mindre 
sejlbåde uden motor samt klubbåde. I 2017 anvendes pladserne iht. tildelingen.

5.4 Nøgle/briksystemet-opgradering:
CG udfører en reset på adgangslåsen til benzinskuret: alle nuværende brugere slettes og der oprettes
en ny adgangsliste efter ønsker fra udvalgene som har behov for adgang til skuret. Tilmelding med 
navne senest 22.05.2017 til CG.

5.5 Legepladsprojekt/ aktivitetsudvalget: fortsættes når myndighedsgodkendelse foreligger. Efter 
færdig opsætning synes anlægget af AK- legepladskonsulenten Ida Jensen for godkendelse.
Action: SBR.

5.6 AS-Facebooksiden: Thyge ønskede at arbejde med ombygningen af klubbens Fælles 
Facebookside (off.) således at den kan blive lettere at bruge for medlemmerne. Dette accepteres på 
betingelse af at klubbens regler om Facebooksider overholdes. Udkast til orientering i BS.

6. Vagtplan Bestyrelsen i sommerperioden:
Ferieperioder er registreret og vagtplan udarbejdet således at der i perioden uge 25-32 altid kan 
træffes et bestyrelsesmedlem. Vagtplanen offentliggøres på hjemmesiden og vedlægges 
beredskabsplanen.
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7. Eventuelt:
Handicapudvalget: masten på Twinn knækkede under tilrigningen, der forsøges at finde en løsning 
med brugt grej, pris oplyses til PNA inden indkøb kan foretages. Action: JM.
Kopimaskine: vi har fået tilbudt en brugt maskine til afløsning af den gamle i møderummet, 
afhentes snarest. Action: TS, LG. 

8. Næste møde: indkaldes af PNA efter behov.

Referat
Luc Ghysels
20.05.2017
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