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Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
29. oktober 2018 kl. 18.00 – 19:00 
Beslutningsmøde, udskiftning af administrationssystem 
 
 
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. 
 

Ikke til stede: MA. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Gennemgang af baggrund for udskiftning af adminstration til Zietwing/Economic 
PNA og OS redegjorde for behovet for en opdatering af vores nuværende administrations- 
system, som består af en række forskellige programmer, som manuelt skal opdateres og 
vedligeholdes, hvilket er meget tidskrævende og giver større fejlmuligheder. Dertil kommer, at 
firmaet bag vores nuværende system, er stoppet med at udvikle på programmet.  
Det system vi overvejer, er et fuldt integreret system, hvor bogholderi, regnskab, booking, styring 
af stativer, brugsret, fakturering og betalinger ligger i samme program. Vi forventer en 
effektivisering af den relaterede kontorfunktion over de næste par år og kan samtidigt give vores 
medlemmer en væsentlig forbedret brugeroplevelse. 
Systemet er meget professionelt opsat og benyttes i dag i flere store marinaer, som kan 
sammenlignes med vores. Det planlægges, at de øvrige klubber i ANF overgår til samme system i 
løbet af de næste par år. 
 
3. Gennemgang af økonomien omkring skiftet 
OS har i samarbejde med IT virksomheden fremstillet et beslutningsgrundlag for den økonomiske 
del. Beregningen viser en initialinvestering på kr. 65.000 og første års samlede omkostninger incl. 
de kr. 65.000 på kr. 120.000. Indlagt i beløbene er der en sikkerhedsmargin for at undgå budget- 
overskridelser. Beløbene dækker oprettelse, undervisning, indløsningsaftale, konvertering af 
regnskab, abonnement og ekstraordinære interne lønomkostninger og kørselsgodtgørelse.  
 
I år 2 og fremadrettet er den årlige omkostning kr. 55.000, som dækker abonnement og 
indløsningsaftale. 
 
Til sammenligning betaler vi i dag ca. kr 25.000 for nuværende systemer. Hertil skal lægges den 
tid som kasserer, kontorassistent, havneassistent bruger på at opdatere og vedligeholde alle 
systemerne. Vores forventning er, at vi kan opnå effektivisering på 10-20%, hvilket vil svare til kr. 
15-30.000 pr år. 
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4. Beslutning 
Der var enighed i bestyrelsen om at det vil være fornuftigt, at overgå til det foreslåede system og 
at processen påbegyndes snarest. Da vores kasserer har meddelt, at han ikke genopstiller til 
generalforsamlingen i marts 2019, og da han har været med til at opbygge de nuværende system, 
vil det være oplagt og værdifuldt at hans viden kunne overføres i forbindelse med opbygningen af 
det nye system. 
 
Der blev udtrykt bekymring om hvorvidt budgettet holder, da der jo i verden er mange eksempler 
på at implementering af IT bliver væsentligt dyrere end forventet. PNA og OS kan af gode grunde 
ikke garantere at budgettet ikke overskrides, men der er i OS’s beregning tillagt ca. kr. 25.000 den 
pris som IT virksomheden har estimeret, for netop at være på den sikre side. 
 
PNA og OS vil besøge IT virksomheden for en grundig gennemgang og demonstration. Herudover 
tages der kontakt til andre havne, der er overgået til systemet, for at verificere oplysninger om 
økonomi og implementering. 
 
Det blev, under forudsætning af at IT virksomheden kunne levere det forventede produkt til den 
forventede pris besluttet, at indgå aftale og påbegynde overgang til Zietwing/Economic. 

 
 

Referent: Ole Skjaerbaek 
 


