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Referat fra BS møde 15. oktober 2018 kl. 18.00 – 21:00 
 
 
 
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 fra SBR. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med tilføjelse af punkter under pkt. 5. 
 
2. Orientering & afklaring – formand, kasserer, udvalg 
 
Formanden:  
• Møde med nye medlemmer. 36 glade og positive deltagere. 
• Havnesyn med ANF gennemført lørdag d. 13/10 
• Møde med arbejdsgruppen, AS og andelsforeninger. Positiv stemning og enighed om at nå i 

mål med en god løsning inden jul. 
• Tvist om bådsalg. Problem løst til alles tilfredshed. 
• Spørgsmål fra bruger om vi har ret til at tage betaling for bom ved slæbested – Vi har opsat 

bom efter aftale med kommunen.  
• Sikkerhedskursus mastekran for nye og gamle medlemmer – En service for medlemmerne 
• Skiltning om sikkerhed ved mastekranerne/ved adgang til broen 
• Oprydning bag klubhuset, burene. Skal de være der? Nej, oprydning og derefter fjernes de. 
• Oprydning på jollepladsen. Optimisterne ind – Vinteropbevaring, stabelsystem? Arbejder på 

en løsning. 
• Ungdomslege 2019, Freja. Ja, vi tilbyder hjælp. 
• Julelotteri? Ingen meldte sig. 
• Arrangement: Salg af både, bådudstyr etc. i foråret? Vi arbejder videre med ideen. 

 
Kassereren:  
Kassereren har udsendt regnskabsbalance som ser fornuftig ud. 
 
Havnen:  
Efter flere kontakter til Aalborg kommune angående lys på indfaldsvej, er der kommet en løsning. 
Overdragelsen er strandet på Stigsborgs brygge, og er derfor stadig kommunens ansvar. 
Reparationen er udført med at vi har lukket huller og opsat en dåse, for senere strømskab til  
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autocampere på p-plads ved container. Arbejdet med lysmaster på jolleplads er færdig gjort.  
Lamper til udskiftning af gamle på landplads 13 er klar til opsætning. Flytning af bro pladsnumre 
på bro 7. Vi mangler dem vi kun kan nå fra jolle. 
 
Sejlerskolen: 
Sejlerskolen sluttede den 27. september – alt vel. Uddannelse – Duelighedsprøven teori. Der har 
været usædvanlig stor interesse for at komme med på vinterens hold. Vi er nu oppe på ikke 
mindre end 43 tilmeldte. Jeg har derfor lavet aftale med Jens Juhl om at etablere to hold med et 
mandags og et onsdagshold. Vi starter første hold op mandag, den 22. oktober.  

Sejladsudvalget: 
Kapsejlads afslutning med 30 deltagere. 
 

3. Forslag om afskrabningsplads /CS. 
Laves som planbetonplade 17x6m hvor hor der skal bruges presenning. 

4. Placering af både på landpladserne, udvidelse af eksist. el og vand  /OS, CS. 
Flere både står meget tæt, OS gør opmærksom på vigtigheden af at vi finder mere landplads 
som kompensation for pladsen hallerne optager. Tages op med ANF og kommunen. 
Hvis vi skal bruge pladser, hvor ingen el og vand er installeret, skal det opsættes. 

 
5. Mastekran og masteskur, maskinhus /PNA 

Opfordring til oprydning på Facebook og hjemmeside med eksempler. Maskinhuset holdes fri 
til maskiner og havnens grej.  Der monteres kortlæser på den elektriske mastekran til foråret. 
Adgangskontrol i takt med at medlemmer har fået betjeningsvejledning/kursus. 

 
6. Låneaftale havnepladser /PNA 

PNA oplyser at andre klubber har låneaftale ift. pladser - BS er enig i at AS indgår i dette. OS 
laver udkast til aftale sammen med PNA. 
 

7. Forslag om oprettelse af kajakafdeling i AS /OS, JM 
Bestyrelsen inviteres til infomøde mandag d. 29/10 kl. 19:00 – 20:30. Se særskilt invitation. 
Forslaget diskuteres – Efter infomødet laves oplæg, og videre forløb drøftes på senere 
bestyrelsesmøde. 
  

8. Forslag om forbedret Wi-Fi dækning på havnen for sæson 2019 /OS 
Der er der enighed om at dette iværksættes ved OS. 
 

9. Forslag om ændring i AS repræsentation i ANF 
Det blev besluttet at OS deltager i ANF bestyrelsesmøder og andre ANF sammenhænge. 
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10. Medlemsmødet flyttes til 27. november  
Flyttes da formanden er bortrejst midt i november. 

 
11. Eventuelt 

CG forespørger om udlån af både til Tall Ships Race – Der skal fremsendes en ansøgning fra 
Aalborg Kommune. 
 

 
Referent: Michael Andreassen 
 


