
 

 

 
Aalborg, den 28. januar  2018 

 
Aalborg Sejlklub 
 
Forslag til drøftelse og beslutning på generalforsamlingen den 20. marts 2018 
 
1. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at adskille klubregnskab og klubbudget fra havne-
regnskab og havnebudget. 
 
2. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at fortsætte arbejdet med at adskille havnedriften fra 
klubdriften. 
 
Begrundelse: 
Undertegnede Kirsten Ahlgren har betalt kontingent som aktiv medlem og har en landplads til min 
14 fods Lynæsjolle. Samtidig har jeg ægtefællemedlemskab, hvor jeg sammen med min mand har 
en båd med vandplads og landplads. 
 
I 2016 vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag til ændring af § 7 i Aalborg Sejlklubs ved-
tægter:  
"Medlemmer, der har stemmeret ifølge vedtægterne og som ikke har momspligtig vandplads eller 
landplads til fartøj i Marina Fjordparken, har ikke stemmeret til havnerelaterede forslag." 
 
Denne formulering medførte, at ved generalforsamlingen 2017 fik jeg (og sikkert flere andre, som 
ikke har en vandplads eller landplads) frataget adgangen til at stemme om godkendelse af det 
fremlagte regnskab og budget.  
 
Som aktiv medlem forventer jeg, at der findes et klubregnskab, som jeg har adgang til at godkende 
på en generalforsamling. Ellers kunne jeg jo nøjes med mit ægtefællemedlemskab. 
 
Det kan da ikke passe, at et medlem, der har betalt for at være aktiv medlem ikke kan være med til 
at beslutte, hvad kontingentet skal bruges til og som efterfølgende heller ikke kan være med til at 
godkende, hvordan kontingentet er blevet anvendt. Det strider mod § 4 i vedtægterne. 
 
Hvis bestyrelsen og dirigenten fastholder, at et aktiv medlemskab ikke giver adgang til at stemme 
om klubbens regnskab og budget, betyder det så også, at et aktiv medlem heller ikke kan være 
med til vælge den person, der skal varetage regnskabet - nemlig kassereren, fordi hans arbejds-
område er “havnerelateret”? 
 
Men problemet har måske sammenhæng med at klubregnskabet og havneregnskabet ikke er ad-
skilt. Skal der rettes op på det, betyder det, at der skal udarbejdes et klubregnskab for klubdriften 
samt et havneregnskab for havnedriften. Den samme opdeling skal selvfølgelig også gælde for 
budgettet. 
 
Jeg har på generalforsamlingen 2017 nævnt, at jeg savner en definition af begrebet “havnerelate-
ret”. Det gør jeg fortsat. 
Ved sidste års generalforsamling kunne jeg i øvrigt heller ikke stemme om ændring af § 18, som 
omhandler fartøjsinspektørens ansvarsområde med begrundelse i, at netop den paragraf er “hav-
nerelateret”. Måske er det på tide, at vi skal færdiggøre arbejdet med at adskille havn og klub - el-
ler helt opgiver begrebet “havnerelateret”. 
 
Jeg håber, generalforsamlingen kan bidrage til at afklare denne problemstilling. 
Venlig hilsen 
 
Kirsten Ahlgren, medl.nr. 3460 


