Aalborg Sejlklub
BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamlingen den 20. marts 2018

¤-KLUBUDVIKLING:
En screening af aktiviteterne i 2017 viser en sund fremgang i medlemstallet på 33 (+ 8 %) samt en
pæn fremgang i Bådpladsudlejningen på ca. 13 %. Antal juniorer og ungdom under 26 år samt antal
passive medlemmer er status quo. Det viser sig også at sejlsporten på landsplan ifølge DSmedlemstallet har stabiliseret sig efter krisen siden 2008.
Desværre er der enkelte områder hvor aktiviteterne ”hænger ” og det er på ungdomssiden hvor
sejladstilbuddene til unge mellem 17 og 25 år ikke helt har slået an- vi har udstyret, der stilles 3
Ynglinge til rådighed fra 2018, men der mangler nogen ildsjæle til at engagere og motivere de unge.
DS lancerer en ny type camps i regionerne, måske kan dette aktivere nogen til at deltage i det
Nordjyske?
Alle klubbens udvalg har bidraget til at medlemmerne i Aalborg Sejlklub er udfordret og hvis der er
nogen som savner nye tiltag er det bare at møde op med gode ideer, og selv at tage aktion på nye
projekter.
Det store Legepladsudvalg har nedlagt sig selv idet der i de kommende år næppe bliver råd til
medfinansiering, samtidigt med at der stilles urimeligt høje krav til anlægget fra myndighedernes
side, dette har vi afprøvet på en mindre udvidelse af arealet ved gyngen, hvor der i foråret anlægges
ca. 85 m2 med legebåd m.m. Det har taget ca. 1 år at få godkendelserne igennem systemet!
¤HAVNEN:
Udbygningen af vores nye transportsystem er nu fuldført og vi er godt rustet til at klare opgaven de
mange kommende år, om 3 år er der så meget luft i budgettet at vi med samme lejeniveau kan
begynde at overveje nyanskaffelse til løftning af bådene, vi håber at liften er god for min. 5 år mere.
Samarbejdet på tværs af havnene via ANF fungerer efterhånden tilfredsstillende og dette
samarbejde kan muligvis udbygges yderligere på administrationsområdet, som er en tung opgave i
klubregi. Det er ikke sikkert at mange frivillige ulønnede timer fremover kan holde lejeprisen ned i
AS og der kan et udvidet samarbejde reducere udgifterne til administration som løses forskelligt i
de enkelte klubber.
Også Foreningen for Lystbådehavne i Danmark (FLID) har vind i sejlene, udover de 250 havne som
er medlem mangler der kun 45 for at have fuld dækning, og med de tilbud om billige
Fællesforsikringer der kan opnås på havnedriften er et medlemskab værd at overveje.
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¤-DS og NORDØSTJYSK KREDS:
Vi deltager i nogen arrangementer og sender nogen på kursus til opkvalificering af færdigheder
indenfor Kapsejlads og Ungdomssejlads, men generelt er mange af aktiviteterne orienteret mod
elite- sejlads. Ikke ret mange klubber i det Nord Østjyske- udover Århus- bugten- formår at sende
kvalificerede sejlere videre i konkurrencen og der er ikke den store interesse i klubberne til at holde
fællesarrangementer på tværs af landsdelen. Kredsene under DS har på et møde i efteråret 2017
drøftet et oplæg hvor selve Kredsene nedlægges og erstattes af regionale aktiviteter drevet af nogen
klubber i samarbejde med DS. Dette drøftes videre på Kredsnetværksmødet i marts.
¤-NYE PROJEKTER:
Vi har fortsat en ambition om at renovere området ved Oliecontaineren og Benzinskuret i
kombination med et Nyt Handicaphus til grej, ansøgninger om støtte sendes i foråret i håb om at
kunne løse denne opgave i løbet af næste år. Her satser vi på at kunne opnå støtte fra kommunale
puljer således at der skal investeres mindre kontingentkroner i projektet som søges gennemført i
samarbejde med Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg.
Den store renovering af Klubhuset er nær og huset er dermed sikret i mange år fremover mod
nedslidning og daglig brug. Aalborg Kommunes fritidsafdelingen har været velvillig til at støtte os
med kontante midler således at de mange frivillige timer rækker til en renovering på højt niveau.
Et projekt om opførelse af 8 nye bådhaller til større både er indsendt til kommunen og der regnes
med at der vil gå nogen tid inden vi får en tilladelse idet der skal gennemføres en ny
lokalplanlægning inden byggesagen kan behandles.
¤-BESTYRELSE og UDVALG:
Der har været stor aktivitet hele vejen rundt i 2017 og det viser også at der er en stigende interesse
for fælles arrangementer i løbet af året. Generelt mangler der dog yngre aktører på banen så de
ældre, som for manges vedkommende er ved at nå 70 + alderen, kan gå på ”pension” og nyde godt
af den næste generations indsats. Mange af de førnævnte medlemmer har været med i 1-2
generationer, så de trænger til aflastning. Børnebørnene behøver ikke at være nået til voksenalderen
inden seniorer kan deltage i klubarbejdet, og især børnefamilier opfordres til at engagere sig i de
aktiviteter de har på ønskesedlen. Der skal snart en ny generation til i ledelsen!
¤-PERSONALET:
De fastansatte løfter en pæn del af klubbens opgaver og det er en fornøjelse at kunne samarbejde
med dem som frivillige, de aflaster for en stor del på de faste opgaver i klub- og havnedriften.
Alligevel kunne det ønskes at man på sigt havde råd til at lønne en ansvarlig daglig leder til driften
af havnen, således at de frivillige kræfter kan koncentrere sig om selve klubdriften.
Måske kan det gennemføres på sigt på tværs af klubberne?
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¤-FREMTIDEN:
Det bliver op til de kommende bestyrelser at følge op på konsolideringen af havnens drift og at
sikre at der findes frivillige til de opgaver som ikke kan aflønnes indenfor de økonomiske rammer
vi regner med at kunne fastholde på sigt. Uden Havn ingen Klub og uden Klub ingen Havn?
Hjemmesiden/ Webmaster, Handicapsejlads, Ungdomssejlads, Formandsjobbet m.m. kræver at
nogen melder sig under fanen idet der mangler frivillige kandidater til posterne.
På bestyrelsens vegne
Luc Ghysels- formand
Februar 2018

Årsberetning 2017 Kasserer
Vi har igen i år fortaget investeringer for kr. 350.000. Hvis vi skal undgå prisstigninger, skal vi frem
til 2020 kun fortage de nødvendige investeringer. I 2020 udløber den første leasingkontrakt, det give
luft på kr. 260.000
2017 gav et overskud på kr. 242.602.
Vi har igen i år fået en del nye medlemmer/bådejere, og da det i år også er større både, giver det en
tilvækst på ca. 1.000 kvm. bådareal.
Vi fastholder priserne fra 2017 med kontingent på kr. 900, og vandpladslejen til kr. 210 pr. kvm.
båd. Det betyder, at prisen for at have en gennemsnits- båd liggende i Aalborg Sejlklub bliver som
prisen var i 2008.
De store investeringer vi har fortaget de senere år, gør at klubben er blevet mere moderne og klar til
at tage de udfordringer op, der kommer frem over. Når vi bliver færdige med at betale på
leasingkontrakterne, er klubben godt rustet til at løse nye opgaver, da vi så har et moderne
optagesystem.
Fremover vil der kun blive mindre investeringer i mobile stativer og tilbehør.
Jeg må gentage fra sidste år. Medlemskartoteket er en vigtig del. Det er ud fra de oplysninger, der
står her, at opkrævninger bliver sendt ud. Det er også ud fra medlemskartoteket, at orientering
udsendes til medlemmerne. Derfor er det vigtigt, at oplysningerne er korrekte, og at vi har jeres
e- mail. adresse.
Skifter I telefonnummer, adresse eller mail så send en mail til administration@aalborg-sejlklub.dk,
så I også fremover modtager orientering fra klubben.
For de enkelte personer, som ikke har e- mail, vil orienteringerne være fremlagt i klubben.

Aalborg den 9.01.17
Peder N. Andersen
kasserer
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Årsberetning 2017 Havneudvalget
Vi havde sat nyt spil på den store mastekran, da det gamle var rustet op. Derfor var beskyttelsen
ikke optimal og vi måtte have den justeret. Endvidere var vi blevet pålagt at lave et top-stop. Dette
har givet os en del kvaler og dette er nu blevet forbedret.
Traveliftens styretøj i motorsiden var slidt og er derfor blevet repareret. Der er også kommet to nye
dæk på. Vi har fået svejset overliggeren fast på liften, så vi ikke længere kan stille bredden på den.
Årsagen er at de slidskinner, der er inde i den er slidte og derfor blev liften meget kalveknæet.
Sikkerheden på havnen er blevet opgraderet med nye brandslukkere, redningskranse, bådshager, og
ekstra redningsstiger. Dette er indført i skemaer sammen med dato for el- eftersyn og andre
lovpligtige eftersyn.
Der er sat fender brædder på enden af bro 6 og vi vil også montere dem på bro 8. Vi mener ikke det
forstyrrer udsejling for sejl.
På jolle slingers er vi i gang med ny belægning. Der er kommet plastrør på stålrør ved ynglinge
joller.
Der er planlagt pæleflytning på bro 7, da de moderne både er blevet længere og især bredere. Dette
vil også omfatte nogen omrokeringer på de øvrige pladser således at vi bedst udnytter
liggepladskapaciteten Ydermolerne vil også blive repareret i løbet af sæsonen.
Vi har fyldt huller på landpladserne for at undgå de store vandpytter, fire lastbillæs er det blevet til.
Der er kommet betalingsstander på slæbestedet, hvilket er en rimelig forretning.
Vores truck er leveret uden advarsels- lys, hvilket vi også har lavet. Så håber vi politiet ikke stopper
den igen.
Selv om mange både kommer op med mast, er det nødvendigt at stramme op på disciplinen i
masteskurene for at få plads til alle master. Vi vil bruge skur 1 til bomme, da der ikke er så mange
både, der har så korte maste mere.
Havneudvalget- Claes Strue

Årsberetning 2017 Kølbådsafdelingen
Ideen med kølbådsafdelingen var og er at tiltrække nye medlemmer til klubben og give tidligere
elever fra sejlerskolen en ekstra mulighed for at samle erfaring inden et eventuelt bådkøb.
Med 14 deltagere i 2016 og 16 i 2017 er der ved at være fyldt op med de 6 bådførere vi har haft til
rådighed.
Om onsdagen har begge både deltaget i kapsejladsen og klaret sig rigtig godt i forhold til de private
både.
De øvrige dage er primært gået med træningssejlads og på trods af en elendig sæson rent
vejrmæssigt har bådene næsten daglig været på vandet.
På grund af vejret, har der i år ikke været udlejning af H-bådene i hverken weekends eller i
sommerferien.
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Vi har haft et par mindre skader, der i vinterens løb bliver udbedret af ”de arbejdsfrie” og
påhængsmotorerne er desværre ikke så stabile som vi kunne ønske.
Med et rigtig flot sponsorat fra Nordjysk Marine Service er det sammen med deltagerafgiften
lykkedes at holde budgettet så Kølbådsafdelingen økonomisk hviler i sig selv.
Vi håber i 2018 sæsonen at få alle hold fyld op, specielt hvis vi også kan få et par bådførere mere.
Ib Johansen

Årsberetning 2017 Sejladsudvalget
Sejlsæsonen i 2017 var præget af besværligt vejr – for lidt og for meget vind, stigende deltagerantal
og et godt køkken. Sejlsæsonen fulgte det velgennemprøvede mønster med en forsommersæson i
maj-juni og en eftersommersæson i august-september med træningssejlads hver onsdag aften og
(for?) lidt kapsejlads en lørdag. Nyt i sæson 2017 var at supplere kommunikationen til sejlerne ved
hjælp af hjemmesiden med kommunikation mellem sejlerne på Facebook. Denne udvidelse med
Facebook førte til at sæson 2017 er den hidtil mest - og bedst - fotograferede nogensinde.
Til onsdagssejladserne betalte 23 både startgebyr (250 kr.) og mødeprocenten var god uden at være
prangende (for alle!). I 2017 måtte sejladslederen træffe den tunge beslutning at aflyse
onsdagstræningen – d. 31.maj og 30. september – på grund af. for meget vind. Så vi nåede ikke alle
16 onsdagssejladser.
Ved Hovedkapsejladsen d.2. september til Draget var vejret ikke med os. Kun de først startende
nåede over startlinjen før vinden døde helt. Østgående strøm og motor førte alle sikkert i havn, og
præmierne blev senere brugt ved sæsonafslutningen.
Vinderne af forsommersæsonen blev Michael Nielsen (1. start), Jesper Schultz (2. start) og Jesper
Vognsgaard (3. start). I eftersommersæsonen blev vinderne Michael Nielsen (1. start), Jens Møller
(2. start, 1. løb) og Jacob Mikkelsen (2. start, 2. løb). I 3. start vandt Erik Nød. Bifaldet ved
præmieuddelingerne viste at alle 1.pladser var velfortjente.
At lave kapsejladser kræver pålidelige folk på alle pladser, så tak til Klaus og John (dommerne),
Mette, Jessie og Vibeke (køkkenet), bøjeudlægning (Anders og Henrik), Jesper og Ejnar
(resultatberegning) og især til Gunnar (”Skipperbogen”, fotografering, bjergning, Facebook
o.m.m.). Stiller de op igen i 2018, kan det kun gå godt.
På sejladsudvalgets vegne, Thyge (sejladsleder)
Sejladsudvalgets årskalender for 2018 (generalforsamlingsudgave):
11. april: Opstartsmøde for onsdagstræningen. Tilmeldingen begynder og reglerne diskuteres på et
aftenmøde.
2. maj til og med 27. juni: Hver onsdag kl.18 starter træningssejladsen og slutter med møde i
klubhuset.
12. maj: Lørdagsmøde med teoriformiddag, frokost og eftermiddagssejladsøvelser.
16. juni: Kapsejlads mellem broerne kl.13 – 15. Vort bidrag til Aalborg Regatta.
1. august til og med 26. september: Hver onsdag kl.18 starter træningssejladsen og slutter med
møde i klubhuset.
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25. august: ”Kryds og tværs” på Gjøl Bredning. Kapsejlads på trekantbane. Efter sejladsen er det
muligt at være med på klubturen til Nibe, hvor der spises og overnattes.
1. september: Distancekapsejlads til Draget (”Hovedkapsejladsen” første lørdag i september).
6. oktober: Lørdagssejlads på onsdagsbanen. Hvis vejret og stemningen er for det, kan en eller to
lørdage bruges til sidste kapsejlads.
V.h. sejladslederen

Årsberetning 2017 Sejlerskolen og undervisning
Der har været stor aktivitet på begge fronter i årets løb.
I april blev der afholdt eksamen til Duelighedsprøven, og samtlige 22 elever bestod med glans.
I oktober startede vi et nyt hold op med 20 elever med Jens Juhl som underviser, og der er
berammet eksamen og praktisk prøve til afholdelse den 21. og 22. april.
Sejlerskolen indledte sejladserne primo maj med 21 elever fordelt på 7 besætninger, og på trods af
den dårlige sommer havde vi kun ganske få aflysninger på grund af vejrliget.
Bortset fra et enkelt mindre uheld har skolebåden fungeret fint, og der er til den kommende sæson
bevilget et nyt forsejl.
Interessen for deltagelse på Sejlerskolen er fortsat stor, og til sommerens sejladser er der allerede nu
tilmeldt 24 elever = fuldt hus, og vi rekrutterer fortsat mange nye (unge) medlemmer til klubben.
Uden vores kompetente og energiske instruktører havde det ikke været muligt, og der skal fra
klubbens side lyde en stor tak til Claes Strue, Jens Juhl, Klaus Guse, Arne Henriksen, Jørn Poulsen,
Michael Andreasen og som afløser Elsemette Cassøe.
Aalborg, den 22. februar 2018
Hans Jørgen Simoni

Årsberetning 2017 Junior/Jolle udvalget
Sæsonen var præget af meget blæsende vejr, over de 10ms som vi har som grænse for jollerne.
Men vi har haft en god sæson alligevel.
De kolde måneder, januar til april gik med ture i svømmehal og teori i sejlads.
Vi lagde ud godt med mange sejler også nye, men mistede en del på grund af det kolde og blæsende
vejr.
Juniorerne var med til standerhejsningen og fik solgt en del af deres brugte udstyr, men købte også
en del.
Der var rigtig mange juniorer der tog til Neptun cup i Vejle, rigtigt godt der er så mange der vil
prøve kræfter der, stor ros til alle for deltagelse.
Vi fik besøg af 6 klasser fra Gl. Lindholm skole og skansevejens skole til Skoleidræt på vand, ca
100 elever.
De fik en tur i skolebåden, H-både, Sit on top kajak, Supboard, optimistsimulator og ynglinge.
Det hele vil blive gentaget igen i 2018.
En stor tak H-bådesejlerne, skolebåd kaptajn, De unge Ynglinge sejler, træner og alle dem der
kæmpede en kamp for, at det hele blev en skøn dag på vandet, for de unge mennesker.
Vi deltog i åbningen af Vester Fjordpark. En del unge fik en tur i en optimist eller Zoom jolle.
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Sommer camp igen i år var et hit, 25-30 unge fra Nibe, Gjøl og Aalborg fik nogle super dejlige dage
sammen.
Tak til alle de forældre som støttede op og lagde kræfter i.
OCD Træningslejr i Silkeborg og Aarhus, blev der deltaget i.
Stævne i 2xSunds, Skive, Kolding, Fåborg, Vejle (efterår) og så Vintertræning i Egå.
Vinterhalvåret fra november til april har stået på fysisk træning i gymnastiksal og svømning på Gl.
Lindholm skole.
Vi fik en Krabbeklub. Der er der ivrigt blevet fanget krabber, bygget både, tegnet tegninger, spillet
havnebingo, sejlet optimist med de større sejler.
Stor tak til alle som har været en del af sæson 17, uden jer har det ikke gået.
Vi er klar til en ny sæson, alle er velkommen.
Jakob Marquard

Årsberetning 2017Aktivitetsudvalget
Vi startede i marts måned med en arbejdsdag, hvor jollen til legepladsen skulle klargøres og gerne
graves ned. Der mødte 1 person ekstra ud over aktivitetsudvalget.
Jollen blev klar, men pga. af manglende godkendelse fra kommunen, kunne jollen ikke graves ned
denne dag. Her knapt et år efter har kommunen desværre endnu ikke godkendt projektet.
Til Standerhejsningen startede vi dagen med et stumpemarked i den nye hal, som blev godt besøgt.
Grillen blev tændt til frokost og folk kunne nyde sin medbragte mad ude i solskinnet.
Vi fik flagene hejst til tops og sæsonen blæst godt i gang af hornmusik og skønsang samt tale fra
Luc.
Der var planlagt tilrigger fest om aftenen med pattegris og levende musik, men pga. manglende
tilmelding ved tilmeldingsfesten, blev den aflyst. Der blev dog holdt en hyggelig sammenkomst
alligevel, da der blev lavet et alternativ til tilrigger festen, hvor ca. 45 deltog.
Det blev ikke til noget Sankt Hans arrangement, da der ikke måtte tændes bål på området for
kommunen.
Første weekend i september måned bød på klubtur til Hals. Turen startede med
skippermøde/morgenkaffe, hvor der blev delt opgaver ud: fold nogle fine servietter til aftenens bord
– og så var der ellers afgang mod Hals. Vejret var med os og det var en fin tur ud gennem fjorden.
Om eftermiddagen var der konkurrence i krabbefiskeri/krabbevæddeløb efterfulgt af forskellige
aktiviteter bl.a. kongespil og stigegolf.
Til aften mødtes alle til hyggeaften på sejlerloftet, hvor der blev tændt op i grillerne og så kunne
den medbragte mad nydes.
Søndag formiddag gik turen atter mod Aalborg efter en skøn weekend. Der var tilmeldt 42 personer
(heraf 5 børn) fordelt på 11 både.
Ved afrigger festen i oktober var der 45 deltagere og vi var så heldig, at Ilse og Folke tilbød at lave
flæskesteg til arrangementet.
I november måned afholdte vi damefrokost i klubben, hvor man selv skulle medbringe en lettere
anretning til 3-4 pers. Alt maden blev samlet til en fælles buffet og der var rigtig mange gode retter.
Der var tilmeldt 24 damer og det blev en hyggelig eftermiddag/aften.
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Årskalender 2018 med aktivitetsudvalgets arrangementer.
•
• Foredrag med Jørgen Fristrup fra Nibe sejlklub d. 5/3 kl. 19.00, hvor han og konen
kommer og fortæller om Deres tur rundt om England/Skotland. Der serveres kaffe/te m. småkager
og der vil være mulighed for at købe øl/vand i baren.
•

• Generalforsamling d. 20/3 kl.?

•

• Standerhejsning m/stumpemarked og fest d. 21/4.

Der serveres en 3-retters menu til 75.- Tilmeldingen følger
•
• Klubtur til Nibe d. 25-26/8.
•

• Damefrokost d. 17/11 kl. 13.00

•

• Andespil d. 9/12 kl. 14-16.30

Årsberetning 2017 Klubudvalget
Igen i år vil jeg starte med at takke husudvalget med indsatsen i løbet af 2017, både i hverdagen
samt i forbindelse med de arbejdsfries frivillige arbejde om onsdagen.
Efter afslutning med handicaptoilettet er turen kommet til baderummene for gæstesejler. Her har de
arbejdsfrie lagt en stor del at deres tid om onsdagen. Vi er endnu ikke færdig; men bliver det før
sejlsæsonen starter. Desuden har vi fået malet det meste af klubhuset indendøre.
Vi har udskiftet det gamle komfur, som efterhånden gav os flere problemer end godt var, med et nyt
komfur med varmeovn samt en højovn. Begge dele i industrikvalitet.
Klubhuset har i årets løb været lånt ud til forskellige formål både klubrelateret samt fester for
medlemmer mm.
Husinspektøren
Christian Gram
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