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Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. maj 2018 

 
 

Alle 9 bestyrelsesmedlemmer mødt. 
OS=Formand Ole Skjaerbaek. TS=Næstformand Thyge Steffensen. PNA=Kasserer Peder N. Andersen. 
CG=Husinspektør Christian Gram. CS=Fartøjsinspektør Claes Strue. MA=Sekretær Michael 
Andreassen. SBR=Aktivitetsleder Søren Bak Rasmussen. JM=Junior- jolle- og handicapleder Jakob 
Marquard. HJS=Sejlerskoleleder Hans Jørgen Simoni. 
 

1. Fotografering, husk kam, brillantine, passende tøj (billeder tages udendørs) 
Foretaget af Gunnar Munk i god ro og orden med gruppe- og enkeltfoto. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat 
 Referatet godkendt. 
 

4. Orientering – formand, kasserer, udvalg 
 
Formanden 
Roste den succesfuld tilriggerfest med ca. 80 deltagere. 
 
Der var ros til onsdagsholdet og de flotte baderum som er under ombygning. 
 
Ros til Jacob der havde et godt initiativ med forslag om at børn og børnebørn skulle lære at 
sejle. 
 
Der var forespørgsel fra DIF Soldaterprojekt om det var muligt at veteraner kunne komme 
ud at sejle i AS både. Jakob tager hånd om dette. 
 
Frihavnsordningen blev diskuteret på grund af forskellig holdning i havnene mht. betaling 
idet flere havne ønsker højere betaling. 
 
Der orienteres om mulighed for et foredrag om Kanalsejlads - PNA tager kontakt og tilbyder 
ANF at arrangement kan afholdes hos AS i efteråret. 
 
Overnatningspladser for autocampere blev diskuteret med henblik på mulighed for dette - 
OS sender info til alle og vi tager punktet op senere. 
 
Opdatering vedr. forslaget fra tidligere om at opføre værksted/reparationshal til brug for 
medlemmer. 
 
Rengøring på toiletterne bl.a. med henblik på papir og sæbeopfyldning samt rengøring idet 
dette har givet anledning til klager. Der blev foreslået bedre rengøring og opsætning af  
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håndtørrere, mindske miljøbelastning og vi vil undgå at papirkurvene flyder over og dermed 
vil medlemmer og gæster få en bedre oplevelse. Det blev besluttet at stramme op på 
rengøringen og forsøge med større papirkurve inden investering i håndtørrere. 
 
Der orienteres om møde med et medlem som har sagsøgt klubben i forbindelse med 
skader, som angiveligt var påført hans båd i forbindelse med flytning. OS og PNA mødtes 
med ham i et forsøg på at forliges inden sagen kom for retten, men medlemmet valgte at 
takke nej til AS’s tilbud. 
 
Den nye lov om persondata trådte i kraft d. 25. maj gør at Vibeke og OS skal på seminar om 
dette d. 24/5. Arrangør er Aalborg kommune, Center for frivilligt socialt arbejde. Vibeke og 
OS mødes efterfølgende, for at sikre at AS lever op til de nye regler. 
 
IT sikkerhed med henblik på password og koder ligger på DB, herunder hvem har adgang til 
dette. OS checker op på dette og foranstalter forbedringer, hvis nødvendigt. 
 
Kasserer 
Regnskabsbalancen er fremsendt og PNA opfordrer til at tage kontakt hvis man har 
spørgsmål. 
 
Afdelingerne har pt. overholdt deres budgetter. Vi har allerede nu fået mere ind i 
vandpladsleje ind budgettet, så derfor forventer jeg positiv vækst af både her i år. 
 
Havnen 
Vi har fået banket pæle i på bro 7 og politiet har haft tilsyn med henblik på sikkerheden ved 
bortsprængning af pæle.   
 
Der er på begyndt flytning af bøjler til fortøjning på broen, hvilket vil blive fuldført.  
 
Lyspærer på broerne er udskiftet, men der mangler på bro 1 og 2. 
 
Følere på slæbestedet er blevet flyttet så der er en meter mere plads mellem dem og 
vandet. 
 
Trucken er blevet efterset og godkendt. Gaflerne er ved at nå minimumsmålet i tykkelse.  
Vi regner med de er brugbare et par år endnu. Isætning af både er gået fint. 
 
Eftersyn af mastekraner vil blive foretaget når vi og eftersynsfirmaet finder tid til dette. 
 
Havneudvalget vil blive indkaldt en ekstra gang i efteråret for at banke rust på liften. 
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Sejlerskolen 
Inden start var kurset overtegnet, men desværre mødte mange ikke op  
til start. Det blev til 5 besætninger med 16 elever, hvoraf nogle fulgte vinterens 
teoriundervisning til Duelighedsprøven. Sejladserne afvikles planmæssigt, takket være vores 
5 engagerede instruktører. 
 
Båden fungerer fint, og vi har fået et længe næret ønske opfyldt: en ny genua/fok. 
 
Huset 
Næsten færdig med gæstebaderummene, der er kun småting som mangler, men intet som 
forhindrer at rummene kan tages i brug. Onsdagsholdet er stoppet for sæsonen og starter 
igen til efteråret. 

 
5. Brugsaftaler med andelsforeningerne diskuteres ved møde d. 28. maj med OS, PNA, TS.  

Repræsentanter for andelsforeningerne er inviteret. 
 

6. Hjemmeside, Facebook, Media & PR  /OS 
Opdateringen af hjemmesiden er i gang og forventes at kunne præsenteres på næste BSM. 
Steen Sloth er webmaster og står for opdatering af info og materiale, OS har ansvar for den 
tekniske opdatering og design  
ved hjælp af ekstern webmaster.  
 

7. Eventuelt 
Intet. 

 
 
Med venlig hilsen      
Michael Andreassen.         
 
Næste møde: 11. juni kl. 18:00 
 


