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Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 1. oktober 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. 
 
Afbud: MA, JM 
 

1. Orientering fra Peder om status vedr. samarbejde og sammenlægning af administration  
og havnedrift i ANF medlemsklubber /OS 
 
OS orienterede om at baggrunden for mødet var, at han havde deltaget på ANF bestyrelsesmøde d. 25/9, 
hvor der i detaljer blev drøftet, hvordan en sammenlægning af ANF klubbernes administration og drift og 
hvor det fremgik, at PNA havde glemt at informere AS bestyrelsen om processen. OS mener, at det er vigtigt 
at AS’s bestyrelse er med i denne proces undervejs og ikke bare afventer et færdigt forslag, at vi kan stemme 
for eller imod. 
 

PNA orienterede om baggrund for den foreslåede sammenlægning og lagde vægt på, at der ikke var 
besluttet noget. Der bliver arbejdet med et budget, der omfatter en leder af havnedriften, samt 2-4 
medarbejdere, som skal betjene alle ANF havnene, ligesom der indhentes information og priser på et fælles 
administrationssystem. Planen er at hver klub kan tilvælge ydelser, som den foreslåede havneadministration 
tilbyder, herunder bl.a.: pladsleje, havnedrift, optagning/isætning af både, stativer, gæsteleje, 
personaleledelse, BEAS anlæg, dieselanlæg, vedligeholdelse og rengøring af havnearealer, landpladser og 
klubhuse.  
 

2. Drøftelse af udmelding til ANF om AS bestyrelsens holdning til: 
a) den planlagte sammenlægning, generelt 
b) fremtidigt omfang og totale ambitioner 
c) prioritering, d) tidshorisont, e) procedure 
 
Fordele og ulemper blev drøftet. Alle kunne se fordele ved samarbejde på et eller andet plan. Bestyrelsen 
ønsker at være involveret i processen, for at sikre fortsat forbedring af vores medlemsservice og at vi ikke 
afgiver suverænitet på vigtige punkter. 
 

Det blev foreslået at oplyse medlemmer og personale om at processen er i gang, men det blev besluttet, at 
dette først skal ske senere, når der foreligger en mere detaljeret plan over omfang og tidshorisont. 
Afhængigt af omfanget af det foreslåede samarbejde, skal bestyrelsen, når planen foreligger, beslutte om 
det kræver en godkendelse på generalforsamlingen. 
 
Fremtidigt arbejde i ANF-regi og rapportering 
OS foreslår, med baggrund i dette møde og PNA’s beslutning om ikke at fortsætte i bestyrelsen efter næste 
generalforsamling, at han deltager i fremtidige møder i ANF. Det er vigtige beslutninger om klubbens og 
havnen fremtid der bliver taget i ANF, hvilket gør det nødvendigt at formanden er involveret og kan 
diskutere relevante emner med bestyrelserne i hhv. ANF og AS. 
Forslaget blev vedtaget.  
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