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REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2018 KL.19.00 

 

1. Valg af dirigent. 

Sigvart Sigvartsen valgt med applaus. 

Dirigenten fastslog at GF var lovlig varslet. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder om ANF - Bilag A. 

Luc Ghysels gennemgår den historiske udvikling i brugsaftaler mellem ANF og AS blev 

gennemgået tilbage fra 2011, herunder de møder som har været afholdt med henblik på at få 

oprettet brugs- vedligeholdelsesaftaler for landarealer.  Baggrunden for ændringer var 

oprindelig at ANF overtog dispositionsretten fra Aalborg Kommune i 2011.  

Hans Jørgen Christensen takker bestyrelsen, men anbefaler at AS BS får forenklet ANF’s 

formålsparagraffer. 

Kirsten Ahlgren mener at Brugsaftalen mellem AS og ANF er uklart formuleret og at § 5 i 

ANF-vedtægter omtaler at vi alle er medlemmer af ANF, men at vi som medlemmer ikke har 

kontakt til ANF. 

Luc Ghysels svarer at det er AS- BS som er repræsentant og har kontakten til ANF – 

Brugsaftalen for landarealer bliver ens for alle klubber og løber i 5 år og, dog er aftalen 

uopsigelig for bebyggede arealer i hele aftaleperioden med AK/ANF (2042).  Peder N. 

Andersen uddyber, at det er en generel aftale for alle klubber, men med enkelte variationer i 

forhold til lokale forhold. 

Peder N. Andersen gennemgår aktiviteter i ANF og ANF’s regnskab 2017 og budget 2018 

som har et forventet underskud på1.4 millioner jf. det udsendt materiale.  

Der udtrykkes et ønske fra et medlem, om at medlemmerne involveres i arbejdet med 

brugsaftaler for Andelsforeningerne. Dette vil ske ved møder med andelsforeningernes 

bestyrelser. 

Beretningerne blev godkendt af GF. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år 2017 - Bilag B. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

4.1 Forslag fra Kirsten Ahlgren vedr. klubregnskab og stemmeret - Bilag C. 

PNA forklarer at alle har adgang til at stemme for klubbens regnskab og budget. 

Forslaget trækkes. 

4.2 Forslag fra Poul Bak vedr. søsætninger/optagninger - bemanding, samt vedtægtsændring 

vedr. valg af formand/kasserer - Bilag D. 

Peder N. Andersen orienterer om praktiske problemer i forhold til ekstra søsætninger da 

det vil være ressourcekrævende og historikken viser at der har været ledige tider. 

Der foreslås, at man udnytter medlemmers truckcertifikat til at hjælpe med transport af 

bådene. 

Der stemmes om forslaget, som vedtages og bestyrelsen skal finde økonomi til dette for 

at øge servicen i spidsperioder med søsætning. 

Andet forslag om krav til at annoncere formands- og kassererkandidater min. 14 dage 

inden generalforsamlingen som i øvrigt kan anbefales af BS. Forsamlingen opfordrede 

med stort flertal BS at arbejde for forslaget. 

Forslaget kræver en vedtægtsændring hvilket bestyrelsen skal foranledige. 



                         Aalborg Sejlklub                            

Skydebanevej 40, 9000 Aalborg 

Tlf.: 98 102575 

www.aalborg-sejlklub.dk 

 

 

5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år 2018- Bilag E. 

Der orienteres om at taksterne er uændrede. 

 

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år 2018 - Bilag B. 

Peder N. Andersen orienterer om budgettet ift. bilaget. 

Godkendt enstemmigt. 

 

7. Valg af formand (lige år) - Luc Ghysels, ønsker ikke genvalg. 

Ingen forslag til formand så BS pålægges at arbejde for at finde kandidat og konstitueres sig 

med næstformand som konst. formand. 

Derefter tager Ole Skjærbæk ordet og fremhæver de store og positive ændringer der er sket i 

klubben gennem de sidste 4 år, men også at den er blevet en forretning hvor man ofte bliver 

mødt med mange regler og nævner en række områder som bestyrelsen i tæt samarbejde med 

medlemmerne kunne arbejde på, for at forbedre miljøet og hele stemningen i klubben. 

Dirigenten opfordrer OS til at modtage valg som formand, hvilket accepteres. Ole Skjærbæk 

blev valgt som formand for 2 år. 

 

8. Valg af kasserer (ulige år) - Peder N. Andersen - ikke på valg.  

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg: Søren Bak Rasmussen - efter 2 år - villig til genvalg 

              Jakob Marquard - efter 2 år - villig til genvalg 

              Hans Jørgen Simoni- efter 2 år - villig til genvalg 

              Claes Strue efter 1 å r - villig til genvalg 

Alle valgt  

            Ikke på valg:  

              Michael Andreassen 

              Thyge Steffensen 

              Christian Gram 

                           

Valg af 3 suppleanter. 

Torben N. Frandsen 

Søren Hansen 

begge valgt. 

 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. P.t. er valgt Peter Jacobsen og Henning Bæk som 

revisorer. Ingen revisorsuppleant valgt i 2017. 

De 2 revisorer fortsætter – der vælges ingen revisorsuppleant idet ingen opstiller. 

 

11. Eventuelt 

Der påpeges at der er ekstra omkostninger i forhold til kursus til Duelighedsbevis bl.a. 

censorgebyr. 

H.J. Simoni påpeger at dette skulle være omtalt og censor er en udefrakommende omkostning. 

Dirigenten nævner at der er travelifter til salg andre steder, hvorfor BS opfordres til at købe en 

sådan, for at have reservelift. 



                         Aalborg Sejlklub                            

Skydebanevej 40, 9000 Aalborg 

Tlf.: 98 102575 

www.aalborg-sejlklub.dk 

Henrik Arentoft påpeger at hans ekstra båd, som var til salg var blevet flyttet. Hans ønske om at 

have begge både i nærheden af hinanden, ikke kunne efterkommes med henvisning til, at både 

der ikke bliver brugt og/eller er til salg, skal stå samlet på samme plads, til et sted hvor den står 

dårligt, men kunne ikke blive flyttet hvilket opleves ufleksibelt fra BS side. 

Claes Strue vil prøve at afhjælpe problemet. 

. 

Facebook anbefales som brug til klubbens aktiviteter og at disse ikke begrænses. Luc Ghysels 

henviser til klubbens regler om klubbens Facebookpolitik for at undgå at ikke aktive sider og 

opfordrer i øvrigt til at man kun bruger klubbens officielle Facebookprofilsider. 

Claes Strue orienterer om brug af masteskurene, både god og dårlig udnyttelse, herunder tiltag 

til bedre udnyttelse af disse ved ændringer i skurene for de små master. 

Det er muligt at få printet navnelabels på til masterne på kontoret. 

Den afgående formand Luc Ghysels modtager stående applaus fra forsamlingen for sit store 

arbejde i sejlklubben. 

 

Referent sekretær Michael Andreassen 

 

AS d.22.3.2018 


