Hvem er vores nye formand?
På generalforsamlingen d. 20. marts blev Ole Skjærbæk valgt som formand for Aalborg Sejlklub. Ole er gift med Tuija
og har to store drenge, Kasper på 19 og Jesper på 29. Han har været medlem af Aalborg Sejlklub siden 1999, i starten
med en dykker-RIB og en motorbåd.
I 2007 blev motorbådene solgt og familien Skjaerbaek blev landkrabber i et halvt års tid. Op mod sommerferien
spurgte Tuija – ”Når nu mine kolleger kommer hjem fra ferie og fortæller at de har været i Grækenland, Grønhøj, på
safari, på ocean cruise eller hvor de nu tager hen, hvad skal jeg så fortælle at jeg har lavet?”
Hmm – nu var der noget at tænke over, da absolut intet var planlagt, så Ole cyklede en tur på havnen for at få lidt
luft og tænke. Her var der et opslag hvor en Maxi 77 sejlbåd var til salg og han tænkte ”så er den ferie klaret – mange
år frem i tiden” og Tuija blev kaldt til havnen i håb om, at en rask beslutning kunne tages. Den lidt bedagede Maxi
faldt bare ikke lige i fruens smag og problemet stod uløst.
Efter nogen søgen på internettet, gik Ole nogle dage senere ombord på en Maxi 84 i Hadsund og to timer senere var
hele familien samlet ombord og helt enige om at dette var rammen om fremtidige ferier – og nu havde fru Tuija en
god historie at fortælle kollegerne efter ferien.
I 2016 blev båden udskiftet med en Coronet Elvstrøm 38, som stort set har taget al Oles fritid siden, da den trængte
til en kraftig opdatering.
Ole blev sportsdykker i 1989 og overtog Aalborg Dykkercenter i 1990 og videreuddannede sig. Han har gennem
årene uddannet flere hundrede dykkerinstruktører og opnåede i 2008, den højeste udmærkelse i branchen. I 1997
blev firmanavnet ændret til DykkerSport for at matche at forretningsområdet havde udviklet sig til hele landet. Efter
17 år, blev forretningen solgt, til fordel for at blive udviklingschef i en international uddannelsesvirksomhed indtil
slutningen af 2016.
I dag arbejder Ole med forretningsudvikling, kommunikation, salg og markedsføring i sit eget firma ligesom han
driver webshoppen danishdivers.com.
”En sejlklub kan ikke drives af en bestyrelse alene og derfor håber jeg, at alle medlemmer og interessegrupper
omkring Aalborg Sejlklub, vil være med til at gøre klubben til et godt sted at være. Jeg har i mine første dage som
formand, fået lejlighed til at snakke med rigtig mange klubkammerater og fået et bredt indtryk af de udfordringer,
tanker og ideer medlemmerne har og ikke mindst hvad de synes er godt i sejlklubben og hvad de mener kan
forbedres”, fortæller Ole Skjærbæk.
”Jeg er meget ydmyg omkring at være formand for Aalborg Sejlklub og det er vigtigt for mig, at mit formandskab når
ud på alle broer, landpladser, haller, huse og afdelinger og at alle medlemmer oplever, at de frit og frejdigt kan ringe,
skrive eller få en snak med mig på havnen. Hvis jeg skal kunne gøre en forskel for klubben, er det vigtigt at jeg kender
medlemmernes og interessegruppernes meninger, ideer og ønsker.”
Ole fortsætter ”Medlemmerne i bestyrelsen er ganske almindelige medlemmer, der har fået mandat af sine
klubkammerater, til at tage beslutninger på deres vegne. Det er med denne ydmyge læresætning, at jeg vil lede
Aalborg Sejlklubs bestyrelsen.
Jeg er ikke naiv, så jeg ved godt, at alle beslutninger ikke er populære hos alle, men jeg tror på, at hvis bestyrelsen er
åben omkring de udfordringer og problemer, der helt sikkert dukker op, så er jeg overbevist om, at medlemmerne vil
forstå og respektere de beslutninger der tages. Hvis vores klub skal fungere godt for alle, slipper vi ikke udenom
spilleregler.
Jeg har ansøgt til de højeste magter om, en dejlig lang og varm sommer og håber at alle med sejl, motor, pagaj og
årer må få en fantastisk sæson på vandet”, slutter vores nye formand.

