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Referat fra BS møde d. 20. 8. 2018 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
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. 
 

Alle fremmødt 
 
Udenfor dagsorden orienterede OS om, at han og TS havde haft et møde vedr. hvordan 
bestyrelsesmøder kunne gennemføres mere konstruktivt og effektivt. Som et forsøg var det 
aftalt, at næstformanden TS var mødeleder. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt med tilføjelse af underpunkter under pkt.5. 
 
2. Orientering & afklaring – formand, kasserer, udvalg. 
 
Formanden:  
- Flexibilitet ift. enkelte opgaver i ferien efterlyses.  
- OS vil over en periode aftale 1:1 møder med BS medlemmer, for at brainstorme om de enkeltes 
ansvars- og arbejdsområder samt klubben mange aktiviteter.  
- Autocampere på AS område ville være godt, men Aalborg kommune er imod, formanden vil 
undersøge mulighederne.  
- Skiltning, der viser vej til seværdigheder, restauranter, butikker fra marinaen. Efter stien langs 
fjorden er kommet, har vi langt større chancer for flere gæstesejlere. Cykeltur 5-10 min til byen 
- Udlejning af cyklerfra klubben. Privat firma vil opstille et antal cykler i AS. Accepteres i AS BS.   
- Sponsor aftaler diskuteres, muligheder drøftes.  
- Opfordring til, at vi alledere ny begynder at overveje/planlægge aktiviteter for 2019 sæson 
- Varmtvandssituationen i baderummene blev vendt. CG løser problet med hjælp fra de arbejdsfri 
på onsdagsholdet. 
- OS orienterer om at han har haft møder med Andelsforeningen Vinterhallerne, hvor der i foråret 
opstod en tvist, som nu er tilspidset. (OS har efterfølgende lavet en aftale med parterne og sagen 
er afsluttet i god forståelse) 
- Opfordring til at prislisten gennemgås mhp en opdatering. Fx er der kun 2 str gæstebådspriser. 
- Klar udmelding til bådeejere om hvornår der kræves ekstra støtteben på mobilstativerne. PNA 
og CS vil præcisere reglerne og de vil efterfølgende blive sat på hjemmesiden. 
-  Kraftig opfordring til at klubben får lavet skriftlige aftaler med de medlemmer der køber 
brugsret til stativer. Aftalen underskrives af klubben og medlemmet. Det er ikke nog at henvise til 
en kvittering og regler på hjemmesiden. En aftale, der går 20 år frem, hvor både bestyrelse, 



 

Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg 
Telefon 61554660, www.aalborg-sejlklub.dk 

opslag og hjemmeside kan være udskiftet mange gange, kræver en skriflig bindende aftale.  
OS foreslår, at alle købere fra nu får en sådan aftale og alle der tidligere har købt, får aftalen 
tilsendt efterhånden som kontoret kan nå at skrive dem. 
- Sports- og kulturmessen i Nordkraft afholdes onsdag d. 12/9 18:00-20:00. Info på messen om 
sejlerskolen, jolle- og kølbådsafdelingen samt SUB. JM og Ib er tovholdere og OS giver en hånd 
med. 

Kassereren: Regnskab som er udsendt melder om stor tilgang af både med gode indtægter til 
følge. 

Aktivitetsudvalget: 11 både tilmeldt til lørdag til NIBE 23.8. Nedgravning af båd til legeplads. 

Sejladsudvalget: Starter igen onsdag. Det er nu sejlet onsdagstræning 3 gange i august i pænt 
vejr. Kapsejladsen på Gjøl Bredning i forbindelse med klubturen til Nibe er netop blevet aflyst. Vi 
havde sat minimum tilmeldinger til 10 både, og ved fristens udløb var der 3 både. Vi har planlagt 
en distancesejlads d. 1.september. Den gennemføres om uanset antal tilmeldte.  
 
Jolleudvalget:  intet nyt. 
 
Havnen: Reparationer af vand i runding ved jollekran er udbedret. Endvidere  
er der monteret en ekstra hane på bro tre stander 1 til brug for grejhusene,  
der har brugt meget vand til en kande kaffe. Vi har haft en dags stop på liften,  
da et hydraulik rør var utæt. Der er en løbende ordre på udskiftning af evt. dårlige rør. Jeg håber 
vi kan få banket rust på lift i løbet af efteråret. Hullet i asfalten ved P- plads er udbedret til gavn 
for truck. Henrik har bestået kranprøve og vil blive sammen med evt. andre sat ind i drift af vores 
lift og truck. 
Tak til Jacob for montering af anden halvdel af jolle slingers 1. Timer bliver refunderet af ANF. 
 
3. Benzinsalg i AS, muligheder og udfordringer. /OS 
Sagen er på et forberedende stade. Vi afventer tilbud og budget. OS orienterede om en ”plan B” 
hvis tankanlægget ikke er rentabelt, hvor vi kan have en mindre godkendt tank til eget brug.  
 
4. Nye medlemssegmenter, SUB, kajak, Mini 12’er 
Forslag: -at gøre en indsats for at SUB kan komme ordentlig i gang. Jakob har kontakt med en 
instruktør, som har vist interesse for at køre kurser og lave aktiviteter.  
Forslag: -at undersøge mulighederne for at oprette en havkajakafdeling under Aalborg Sejlklub. 
DGI har vist stor interesse for at bruge resourser på at hjælpe os i gang og der er gode muligheder 
for at få tilskud, til opstarten til både materiel og sikkerhedsudstyr. OS og JM har haft indledende 
møde med initiativtageren og DGI og vil snarest invitere BS til infomøde. 
Forslag: -at vi gør en indsats for at gøre klubbens Mini 12’ere aktive. Man kunne fx finde 
personer, som vil tage ansvar for en båd. Der kunne evt. oprettes en gruppe til 
onsdagssejladserne. 

Intet blev besluttet udover at OS og Jacob arbejder videre med ideerne. 
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5. Landpladser og nye haller på Aalborg Sejlklubs område /OS 
OS stiller spørgsmål om hvornår og hvordan beslutningen for bygning af haller er foregået - 
forløbet gennemgås ved Søren og Peder - almenvellet bør tilgodeses og procedure for nye haller 
gennemgås.  
OS henstiller til, at der ikke tages beslutning om flere byggerier: pkt 1: før der er lavet en 
visionsplan for klubbens område der løber 10-15 år frem, så vi undgår fejlplaceringer, pkt 2: før 
der er taget en beslutning om hvordan klubbens medlemmer skal orienteres om fremtidige 
byggerier og pkt 3: før det er besluttet hvordan fremtidige godkendelser af byggeri skal og kan 
besluttes – bestyrelses- eller generalforsamlingsbeslutning.  
OS giver udtryk for, at han generelt er positivt stemt for byggerier, der giver ekstra værdi og 
tiltrækningskraft til klubben, men klubbens areal er udlånt til alle medlemmerne i klubben, 
hvorfor der skal tages hensyn til alle medlemmers interesse. OS fremviste skitser, der viste 
hvordan, der kunne skabes mere landplads til både der står ude og hvordan der i nogen 
udstrækning kan tages hensyn til medlemmers ønsker om vinterplacering, uden det giver 
personalet yderligere arbejde. (Undtaget både med mast, som nødvendigvis må placeres væk fra 
beboelse pga. støj) 
OS anmodede SBR om at få vedtægter (evt midlertidige retningslinjer, som initiativgruppen 
benytter) samt en venteliste, som kan offentliggøres på klubbens hjemmeside. OK fra SBR. 

  5a  Regler for stativer gennemgås. 

5b.  Regler for Mobil stativer 
PNA foreslår ophør af reglen om uopsigelighed af stativer frafaldes. Dokumentation for køb og 
leje af stativer foreslås. 

5c.  Kontoret styrer køb af stativer 
 
6. Belysning på jolle og parkeringsplads /OS 
Allerede indkøbte lamper nedgraves og monteres Ifm. med nedgravning af sejlbåd på legepladsen 
d. 3/9. SBR står for gravearbejdet, CS for montering.  
 
7. Andelsforeningerne i AS, brugsaftaler, vedtægter, ventelister, samarbejde /OS 
For at gøre andelsforeningerne mere synlige i klubben og vise åbenhed overfor medlemmerne, 
bliver ventelister lagt op på hjemmesiden. Der kommer en præsentationsside for hver forening 
med kontaktinfo, vedtægter, regler og venteliste. 
 
8.  Arbejds- og ansvarsfordeling i bestyrelsen /OS  
Formanden afventer stadig input. Ansvar for personalet er via de relevante 
bestyrelsesmedlemmer. OS har indkaldt til møde mellem OS, PNA, CG og CS omkring personalets 
arbejdsopgaver og opdatering af jobbeskrivelser. Herefter vil de 4 mødes med personalet og 
diskutere detaljerne og evaluere sommerens udfordringer. 
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9. Hjemmeside, Facebook, Media & PR /OS 
Formanden oplyser at fase 1 færdig bl.a. og næste step bliver integrering af Junior afd. på 
hjemmesiden. Reklamer fra sponsorer på siden er midlertidige indtil sponsoraftaler er på plads. 

 
10.  Medlemsmøde d. 25. september /OS 

Mødet flyttes til 16. oktober. Forslag til emner på mødet indsendes til formanden inden d. 25.8. 
 

11.  Eventuelt. 
Der rykkes for børneattester for personer som har fritidsarbejde i jolleafdelingen. Jakob vil 
undersøge status og rykke de pågældende. 
 
 
Referent Michael Andreassen 


