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Referat fra bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub  
16. april 2018 kl. 18.00 – 21:00 

 
Alle fremmødt. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Dagorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat 
 Referat godkendt. 

 
3. Orientering – formand, kasserer, udvalg 
 

Formand 
Ole Skjærbæk (OS) berettede om hans aktiviteter i hans første uger som formand, 

herunder samtaler og korrespondance med en række medlemmer, andelsforeningerne, 

deltagelse i fredagsbar, hans møde med Peter Simonsen, ANF, samt deltagelse som 

observatør i ANF bestyrelsesmøde og halvårsmødet med Aalborg Kommune. 

Opfordring til gennemgang af procedurer, der vil give nye og bestående medlemmer en 

bedre oplevelse ved henvendelse til administrationen. 

Der er SIFA ordinær repræsentantskabsmøde 7/5 og Ole overvejer at deltage, hvis 

kalenderen tillader det. 

Ole stillede opklarende spørgsmål vedr. afregning af pladser til ANF i forhold til den 

måde AS opkræver medlemmerne.  

Formand, næstformand og kasserer holder møde d. 18/4 vedr. brugsaftalerne med 

andelsforeningerne. Ole er indstillet på at invitere andelsforeningerne til et samlet møde 

snarest muligt herefter. 

 
Kasserer.  
Regnskabsbalance er udleveret, der er stadig et udestående til medlemmerne på ca. kr. 

100.000. Ved næste BS møde vil der blive udleveret afdelingsregnskaber 

Det er besluttet at der arbejdes videre med at alle klubber evt. tilmeldes Flid. 

Der har været licitation på molerne i Marina Fjordparken laveste bud kr. 840.000 eks. 

moms. Ved mødet med kommunen blev der gjort opmærksom på at afløb ved rundingen 

ikke fungerede efter hensigten. Kommunen vil lave en plan om fordelingen af udgifterne 

på privatfællesvejen og at der blev set på asfalten i sejlklubben område. 

 

Junior/jolle afd. 
Start lørdag den 7. april, hvor der blev vasket og poleret både. Tirsdag den 10. og 

torsdag den 12. april, var der første træningsdag efter vinteren. Vandet var ikke mere end 

ca. 7 grader varmt, så tørdragt er et must. Vi har haft sejler til Gardasøen, hvor der var 

rekord mange sejler i år, lidt over 1400 stk., og 107 danske sejler. 

Der har også været deltagelse til OCD Camp i Vallensbæk,  weekenden 13-15 April. 
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Sejladsudvalget 
Kapsejladsudvalget holdt opstartsmøde d.11.april  og nu er der 24 tilmeldte både, hvilket 

er lidt flere end sidste år. Startgebyret er sat op til 300 kr. for hele sæsonen, og ca. 

halvdelen har betalt (v.h.a. Mobilpay). I sejladsudvalget er der kommet ny regelkyndig, 

Malthe Nør Larsen. Vi støttede hans deltagelse i et DS-kursus, så det har været en god 

investering. Udvalget omfatter Anders Lintner, Jesper Schultz, Malte Nør Larsen, Ejnar 

Hobolt og TS. 

 

Havnen 
Der blev lukket op for vandet af to omgange af hensyn til frosten. På land onsdag og på 

broer lørdag. De nye vandstandere er ikke alle tætte, hvilket bliver udbedret af ANF’s 

vvs. Nye slanger vil leveres onsdag eftermiddag og monteret efterfølgende.   

Den omtalte fejekost er blevet indkøbt og hentet. Den vil være funktionsdygtig 

tirsdag.(montage af hydraulik koblinger). Så kan der blive fejet inden standerhejsning. 

Liften køre fint og når vi får tid skal vi til at banke rust. 

Vi er så småt startet på belægningen på jolleslingers igen, der er monteret skrid sikring. 

Et forsøg med lidt højere lægter end tidligere.  De gamle skruer er rustet væk. 

Flytning af pæle på bro 6 og 4 bliver kædet sammen med arbejdet i skudehavnen. Hvis i 

kommer forbi og ser arbejdet er begyndt, så giv Vibeke besked , så hun kan kontakte 

dem der ligger på de berørte pladser med henblik på flytning. 

ANF’s molerenovering påbegyndes i september. Der er bestilt 100 tons ekstra sten og 

hvis der bliver overskud, vil de blive lagt ved det østre udløb af havnen, for at få bedre 

aftræk og herved mindre græs i havnen. 

 
Sejlerskolen 
Vi er booket helt op med venteliste til den kommende sæson, så  

der er behov for alle, der kan og vil stille op som instruktører. Der indkaldes til møde 

med disse torsdag, den 19. april kl. 17.00 til et planlægningsmøde med bl.a. fordeling af 

vagter mm. 

 
Huset 
Baderum forventes færdige ved sæsonens start. 

 
4. Standerhejsning, aktiviteter, detailplan 

Der er detailplan på hjemmesiden for standerhejsning med aktiviteter for dagen. 

 
 
 

5. Nyt logo i Aalborg Sejlklub /OS 
 Ole præsenterede nyt logo for AS som skal være standard med renere farver og 

 opsætning. Bestyrelsen er enige om opdateringen.    
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6. Media & PR arbejdsgruppe - hjemmeside og SoMe (Sociale Medier) /OS 

 Orientering om en media & PR gruppe, der skal sørge for opdatering af hjemmesiden og 

 klubbens Facebook profiler. Diskussion om brug af Facebook, herunder en mere liberal 

 politik i forhold til mulighed for at medlemmer kan interagere på klubbens 

 Facebookside. Bestyrelsen er enige om en åben Facebook profil, at junior/jolle og 

 onsdagssejlerne har egen profil og at sejlerskolens og klubbens gamle profiler lukkes 

 ned. 

 
7. Forslag til udvidelse af klubaktiviteter /OS 

 Ole præsenterede et ideoplæg til udvidelse af klubaktivitet i form af en udvidelse af 

 klubhuset til brug for håndværkmæssige aktiviteter. Ideen diskuteres og der blev fremsat 

 forskellige forslag, men ideen er fortsat på et forberedende stade. 
 

8. Arbejds- og ansvarsfordeling i bestyrelsen /OS 
 Dette pkt. blev udsat til næste bestyrelsesmøde. Ole udleverede et arbejdsdokument, 

 som alle kan gennemgå og kommentere inden næste møde. 
 

  
9. Eventuelt 

 Søren orienterede om pågående retssag. 
 
Næste møder: 14.maj kl. 18:00 og 11. juni kl. 18:00 
 
Referent Michael Andreassen 
 


