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Referat fra bestyrelsesmøde 11. juni 2018 kl. 18.00 – 21:00 
 
 
8 bestyrelsesmedlemmer mødt - afbud fra CG. 
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. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Arbejds- og ansvarsfordeling i bestyrelsen  /OS 
Forslag fra de enkelte BS medlemmer indsendes til OS. 
 

3. Godkendelse af referat fra BSM 14/5, endnu ikke offentliggjort. 
Dette tilrettes og udsendes. 
 

4. Orientering om møde med andelsforeningerne d. 28. maj /OS, PNA, TS. 
Et flertal i bestyrelsen kan principielt vedtage forslaget, udsendt som bilag til dagsordenen 
af PNA d.05.06.2018 og vil forelægge det for ANF, da der er den underskrevne aftale mellem 
AS og ANF fra 22.02.2018 med nogle redaktionelle ændringer. Det udsendes dog først til 
bestyrelserne for andelsforeningerne til deres kommentarer. Formanden opfordrede kraftigt 
til at ANF/AS og AS/AF aftalerne bliver til i samarbejde, så alle parter har ejerskab af 
aftalerne. 

 
5. Orientering – formand, kasserer, udvalg 

 
Formanden 
Ekstra vandhane uden slange på nogle af broerne ved grej- og jollehusene. Stort vandspild 
når beboerne skal bruge kold vand og først tømme 40 meter varmt vand ud af slangen. 
Havnen vil afhjæle med ekstra vandhane.  
 
Hornskov-Vindberg Inkasso. Overvejelse om det er det rigtige firma for AS. Henvisning til 
TrustPilot og egne brugererfaringer. 
 
Sejl Sikkert kampagne. AS bliver testhavn og får tilsendt kampagnemateriale til opsætning og 
info rundt om på havnen. OS og JM vil tage sig af dette sammen med Malthe, som er Sejl 
Sikkert ambassadør. 
 
Arrangementer  Sct. Hans og Havnens dag omtales i forhold til at aktivere vore medlemmer. 
 
Henvendelse fra Gunnar Munk vedr. projekt om molerenovering omtales – arbejdet er dog 
allerede gået i gang. 
 
Betalingsautomat. Skal gæster kunne trække et kort til brug i kaffe- og 
sodavandsautomaten? 
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Der er ikke mulighed for at tanke benzin i nogle af havnene i Aalborg. Var det en idé at 
Aalborg Sejlklub undersøgte muligheden for at få en stander. OS vil undersøge muligheden. 
 
Skal vi overveje at få flere el-skabe på landpladserne, eller blot flere udtag på de bestående 
standere? Der står flere både på pladserne nu end da skabene blev opsat og der mangler 
derfor udtag. 
 
TV2 optagelser af Aalborg Sejlklubs aktiviteter, tirsdag d. 12/6 fra ca. 15 til 18. Kom på 
havnen og vær med til at skabe liv. Udsendelsen bliver vist i TV2 Nord onsdag d. 27/6 i 
programmet ”Outdoor NU” tilrettelagt af Robert Bedsted og Bruno Stagsted. 
 
Kassereren 
Regnskabsbalancen er er fremsendt. 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. 
  
ANF. 
Referat fra mødet den 28.03 er udsendt. 
ALH og FK har ikke flere ledige bådpladser, så derfor henviser ALH nu dem der søger 
bådplads her i Aalborg til os og NNS. 
 

6. Havnen 
Jeg har kontaktet natur og park om klipning af læbælter. Der er derpå svaret, at det vil blive 
udført i uge 25. Jeg vil gerne have ideer til annoncering af parkeringsforbud på landpladser i 
denne afstand fra skel. 
 
Jeg har talt med OK om en benzin tank i diesel skur. Mindste køb med rabat er 700 L. Da det 
er forbudt at transportere de mængder benzin der bruges til klubben. 
 
Kan vi få Webmaster til at lave nye oplysningstavler til broskabe? OS og CS kigger på det. 
 
Da der er sket en dobbelt booking på service på truck, evt. i forbindelse med købet, er vi 
nødt til at betale for kørsel. 
 
I forbindelse med lækage på hydraulik på liften har vi udskiftet en del hydraulikrør. Vi må 
tage en del tid til maling og rustbankning i efteråret.  
 
Vi har malet kørestriber til lift og fyldt hul op med koldasfalt. Skal vi fylde hullet i tværvej 
ved p- plads for at beskytte trucken? Claes køber asfalt og udbedrer hullet. 
 
Der bliver prøvekørt video ved slæbested, da låsebeslag er blevet færdige og opsat. 
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Sejladsudvalget 
Onsdagssejladserne går som planlagt, og vejret gør det let. Der er nu 27 tilmeldte både og 
kun en enkelt skal nu rykkes for startgebyret. 
 
Vi havde lovet at stille op til en kapsejlads i forbindelse med Aalborg Regatta d.16.juni. Da 
tilmeldingsfristen udløb d.6. juni havde vi 0 tilmeldte – en klar holdning, som blev bragt 
videre til arrangørerne.  
 
D.6. juni lige før onsdagssejladsen måtte vi konstatere, at tasken med dommernes redskaber 
var væk – sandsynligvis stjålet. Det gjorde aftenens sejlads lidt primitiv, men den blev dog 
gennemført. Nu er vi i færd med at skaffe erstatningsindholdet (ur, horn, nøgle etc.). 
 

7. Hjemmeside, Facebook, Media & PR  /OS 
OS viste udkast til den nye hjemmeside. 
 

8. Frivillige ønsker at hjælpe til i klubben /OS 
Frivillige som tilbyder deres hjælp skal vi være opmærksomme på og sige tak for tilbuddet. 
 

9. Ferieplan for bestyrelsen /OS 
OS sender Doodle til BS med henblik på ferieplan. Der afholdes møde med 
servicepersonalet om ferie. 
 

10. Eventuelt 
Der skal indhentes børneattester for de personer som arbejder med børn og unge i klubben. 

 
Referent 
Michael Andreassen 
 
Næste møder: 20. august kl. 18.00 – 10. september – 15. oktober – 12. november 
 


