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Nyt fra udvalg og bestyrelsen 
 

 

NYTÅRSKUR/ FRIVILLIGES FEST-  20. JAN. KL. 18.00 

 

Traditionen tro afholdes Nytårskuren for frivillige i klubben i januar. Invitationer udsendes snart og 

tilmelding sker gennem Udvalgsformænd, reserver allerede nu datoen, der inviteres med ledsager! 

 

Bestyrelsen 

 

 

JUNIOR/ JOLLE/ HANDICAP/ KAPSEJLERE – SEJLADS I NYT REGI/ NY 

SPECIALKLUB 

 

Som den opmærksomme læser af bestyrelsesreferater (28/08 og tanken/11) sikkert har bemærket 

har bestyrelsen leget med tanken om at invitere byens øvrige Sejlklubber til et samarbejde om 

ovennævnte sejladsaktiviteter. Ideen var at samle alle interesserede i en ny specialklub som så vil 

kunne trække på flere kræfter og økonomiske midler til udøvelse af disse dele af sejlsporten. Ideen 

var ikke ny, idet en fælles Sejlerskole for VB, SL og AS fandtes i Vestre Bådehavn fra 1980-85. 

 

Redegørelse: målet var at samle alle aktive fra disse afdelinger i en Ny Klub under DS, at lave en 

fast samarbejdsaftale med moderklubberne om automatisk medlemskab af begge klubber, at få 

bredere rekruttering på tværs af klubberne, at benytte Marina Fjordparkens ideelle rammer og grej 

og at få tilført flere midler til aktiviteterne som p.t. sendes til administration i DS uden at vi får ret 

meget til gengæld. Den enkelte sejler ville ikke mærke omstruktureringen i det daglige. 

 

Ideprojektet blev drøftet på AS-bestyrelsesmødet den 6. nov., og der besluttedes at der ikke var den 

nødvendige opbakning fra alle til ideen, hvorfor projektet blev droppet. 

SL og VB havde meldt ud at de var interesseret i en dialog om emnet. 

 

Formanden. 

 

HUSINSPEKTØREN 

 

Vi er i gang med at fikse huset op. Der males i hele huset og vi mangler nu kun klublokalet, 

mødelokalet, gangen samt køkken. Jeg forventer, at alt er afsluttet inden jul. Vi vil rengøre huset 

løbende, så huset kan være så brugbar for medlemmer som mulig. 

Gæste baderummene renoveres i løbet af vinteren.  

Der skiftes en varmeveksler i teknikrummet igen i løbet af vinteren. 

 

Lånereglerne opdateres og kan når de er færdig revideret læses på hjemmesiden. 
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HANDICAPUDVALGET 

 

PRØV AT SEJLE I EN MINI-12 M. 

Udvalget som omfatter et samarbejde mellem Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg og 

Aalborg Sejlklub, råder over en del materiel som ikke benyttes i den daglige drift, idet der er mest 

brug for tomandsbåde for undervisning og træning, og der er 6 enmandsbåde i fleeten, som næsten 

ikke er i brug! Derfor tilbyder udvalget alle andre medlemmer sejlads i disse både fra næste sæson. 

Det forventes at interesserede deltager i istandsættelsen og vedligeholdelse af grejet, for til gengæld 

at have råderet til bådene for privat sejlads og sejlads i klubregi mod et mindre bidrag som 

brugerafgift. 

Er du interesseret så kontakt Jakob Marquard på mail: juniorleder@aalborg-sejlklub.dk  

 

 

 

HAVNEUDVALGET 

 

Mastekraner 

Vi startede året med at lave topstop på el-mastekranen. Det var planlagt med en styrekugle så bøjlen 

kunne dreje efter wiren. Af pladshensyn måtte det ændres, hvilket har givet mange stop, når wiren 

fanger stoppet. Endvidere blev vi pålagt at lave stop- reset- knap, så kranen ikke automatisk starter 

igen. Muligvis har der været en fejl i relæet, så kranen indimellem stoppede helt op. 

Her i vinter vil vi lave en anden bøjle som topstop, og forny det ældre cos.fi. relæ (relæ for 

overbelastning). 

Vi har haft meget glæde af at smøre spillene på begge kraner. 

 

Fyr 

Efter flere forsøg er det lykkedes os at finde den rigtige belastning på det nye led. Lys i bagbords 

molefyret. Der er købt materialer til styrbords fyr også. 

 

Lift 

Vi havde et nedslidt styretøj på liften, hvilket vi fik lavet. Der er ikke tegn på slid i den anden side. 

Der er også indkøbt nye stropper, da de gamle var ulovlige. Det er udført efter arbejdstilsynets 

forskrift. I efteråret blev vi opmærksomme på opløsning af dæksider på liften og for at undgå 

dæksprængning købte vi 2 nye dæk og slanger. 

Der vil blive etableret bedre aftapning på smørings kasser ved trækkæder, så de kan køre i ren olie. 

Eftersyn udføres til foråret. 

 

Landpladser 

Der er udlagt opfyldning i huller rundt omkring, for at stativerne ikke skal stå i vand.  

Vi mangler noget på plads 1. 

 

mailto:juniorleder@aalborg-sejlklub.dk
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Havnen 

Vi har fået betalingsbom ved slæbestedet, vand til spuling af joller efter optagning, redningskranse 

fornyet på bro 1., opdatering af brandslukkere, plastrør på stålrør i rundingen ved bro 6, ekstra 

redningsstiger.  Der er lavet forsøg med fugletråd i stedet for snor. 4 forskellige typer er opsat. 

Nylonsnoren bliver nedbrudt af solens UV-stråler. Vi har påbegyndt montering af nye brædder på 

jolle- slingers, hvilket vil blive fuldført løbende. Der er sat spunsbrædder på brohoved 6 og der 

kommer samme på bro 8. 

 

Katedralen- Ny Grejhal 

Vi har opført en ny grejhal, den er nu færdig med maling så klubbens materiel kan være under tag. 

 

Lukning af Havnen 

Lørdag den 25.11 lukkes der for vand på broer og landpladserne og lyset på broerne slukkes. Liften 

kører sidste gang i år den 24.11, derefter kontaktes Administrationen for evt. løft. 

 

Bådejerne skal fjerne alt tovværk fra pæle/broer inden den 25.11, idet udvalget ellers fjernes det og 

lægger på en plads i havnen. 

 

Stativleje/bestilling af transportstativ 

Fremover skal booking af stativ for opsætning i vinterperioden/ evt. opsigelse af stativ ske senest 

den 15. august ved henvendelse til administrationen, således at klubben kan nå at lave status på 

behovet og bestille evt. manglende stativer. Ved for sen opsigelse forfalder stativlejen til betaling 

omkring 01.10 

f. Havneudvalget 

Claes Strue- Fartøjsinspektør   

 

                                                                         

 

SEJLADSUDVALGET 

 

En opgørelse over deltagere fra AS til onsdagssejladserne 2013 – 2017 viser en svagt stigende 

tendens, fra 15 til 17 både. Det må kunne gøres bedre, når man ser, hvor mange velegnede både, der 

ligger parat i havnen. For at få endnu flere ud til onsdagstræning og evt. til kapsejlads bruger 

sejladsudvalget vinteren på at forbedre tilbuddet om ugentlig ”motion” for båd & mandskab i 

sommerhalvåret. Konkret arbejder vi med nye onsdagsbaner, flere/anderledes kapsejladser, et 

dommerhus på marinaens ydermole og så kursus i reglerne og i praktisk sejlads. 

Efter de gode erfaringer i 2017 med brug af Facebook til kommunikation mellem sejlerne anbefaler 

vi at følge os på Facebooksiden, ”Onsdagssejladser i Aalborg” (følg link på AS’s hjemmeside). 

Skriv gerne ideer til at få flere ud at sejle, til træning og måske til kapsejlads. 
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KØLBÅDSUDVALGET  

Det er ikke for tidligt at overveje om du måske skal ud at sejle med H-bådene næste sæson. 

Specielt hvis du har gået på sejlerskolen og lige trænger til lidt mere rutine på søen eller  

hvis du har bekendte eller kolleger, der tidligere har sejlet, gerne vil lære at sejle eller bare er 

nysgerrige efter at prøve det, 

 

så kontakt os på  koelbaad@aalborg-sejlklub.dk 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februar – marts 

 

Tilmelding af nye 

deltagere 

Start april 
Introduktionsmøde – 

holdsammensætning 

Sidste del af april 

Klargøring, søsætning og 

rigning af H-bådene. 

Det forventes at årets 

deltagere medvirker. 

Starten af maj 
 De ugentlige sejladser 

starter 

Juni 
 Sejladserne 

fortsætter 

Juli 
Sommerferie H-bådene 

kan lejes 

August 
 Sejladserne 

fortsætter 

September Sejladserne fortsætter 

Til midt i oktober 
 Sejladserne 

fortsætter 

Sidst i oktober 

 Bådene tages på land og 

vinterklargøres. 

 

 

 

 

Årets gang i Kølbådsafdelingen: 

mailto:koelbaad@aalborg-sejlklub.dk

