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Referat fra bestyrelses- og afdelingsledermøde d. 17. december 2018 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
OS=Formand Ole Skjaerbaek. TS=Næstformand Thyge Steffensen. JM=Junior- jolle- og 
handicapleder Jakob Marquard. TF=Bestyrelsesmedlem Torben Frandsen.  
 
Øvrige deltagere: 
VH=Havnekontoret Vibeke Holm - SS=Steen Sloth, sejlerskolen/WEB – KN=Kim Nielsen, kølbåde – 
JMI=Jacob Mikkelsen, ungdomsafd – KA=Kirsten Ahlgren, media&PR 
 
Afbud: 
 

1. Velkomst til bestyrelse og afdelingsledere  
Torben Frandsen, suppleant, deltog i sit første bestyrelsesmøde som ordinært medlem 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden 
Referat og dagsorden blev godkendt 
 

3. Regnskab 2018 og budget 2019 
Der har pga. kassererens afgang brugt ekstra tid på gennemgang af regnskabet men VH og 
OS forventer at være igennem det væsentlige omkring både regnskab og budget inden 
årets udgang. Med forbehold forventes driftsregnskabet for 2018 at ende med et overskud 
på over kr. 200.000, bedømt ud fra saldo 13.dec. og kendte kommende bevægelser. 
 
Budgetskitse for 2019 blev kommenteret, - herunder: 
- En klubpulje til dækning af uforudsete behov i alle afdelinger oprettes. 
- En ”fundraiser-gruppe” til koordinering af afdelingernes ansøgninger om sponsorstøtte 
oprettes. Personer til bemanding er ikke fundet endnu. 
- Afdelingerne opfordres til at sende prioriteret oversigt over ønsker til 
afdelingsbudgetterne. 
- Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent og stigende medlemstal i 2019. Der 
arbejdes pt. med prislisten for 2019, så der kan forekomme ændringer. 
- Afdelingernes benzinforbrug bliver bogført under et i 2019. 
- Prislisten 2019 : Nogle ændringer diskuteres. Sproglig klarhed ønskes også. 
 

4. Indkøb af nyt IT 
Det blev vedtaget at indkøbe en ny computer til havnekontoret da den gamle næsten er 
gået i stå, samt en lettere brugt projektor/whiteboard til møde- og undervisningslokale.  
 

5. Orientering og afklaring 
5.1: Andelsforeningernes kommende brugsaftaler med sejlklubben : Fra 3.møde (3.dec.) er 
rejst et ønske om en skriftlig bekræftelse på tidligere givne tilsagn (Luc G i marts 2017 og 
Ole S. i sept.2018) om dispensation fra nye bestemmelser om bl.a. bådejerskab for 
nuværende ejere af andele i ”AF Grejhusene”. OS bekræfter at han er indstillet på at 
udstede dispensationer til nuværende andelshavere, der måtte ”komme i klemme” med de 
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nye aftaler, der kun er tænkt fremadrettet. Alle brugsaftale- og vedtægts- og 
prisfastsættelsesændringerne skal ses som en samlet pakke og tiltrædelse af en aftale er 
afhængig af de øvrige tiltrædes. Det bemærkes, at bestyrelsen ikke kan forpligte 
kommende bestyrelser eller generalforsamlinger, med mindre aftalerne bliver 
vedtægtsbestemte. 
 
5.2: Der er tilbud på 58.700 kr.(inkl.moms) på handicaprampe og dørautomat. Kommunen 
har bevilget 37.500 kr. og handicapidræt vil søge at dække resten. Sejlklubbens bidrag vil 
være malearbejde og mindre monteringsarbejde.  
TF arbejder videre med projektet. 
 
5.3:  H-bådsafdelingen har sponsormidler hjemme for indtil videre kr. 60.000 over de 
kommende 3 år og spørger om midlertidig udlæg til tilbudte meget lidt brugte sejl, indtil 
pengene kommer i starten af 2019. OS vil modtage et præcist beløb på ansøgning fra 
afdelingen. Sponsorkontrakter skal være underskrevne, før der evt. kan gives tilsagn. 
(Efterfølgende er underskrevne kontrakter modtaget og tilsagn på kr. 15.000 givet) 
 
5.4: ”Tall-ship”-arrangørerne (Jan Kondrup) får svar på forespørgsel om lån af rib-både 5 – 
13.juli. JM og JMI aftaler udlån af 2 både og understreger, at skader på bådene skal 
erstattes fuldt ud. Billeder tages af bådene og udstyr inden aflevering og gennemgås 
efterfølgende. 
 
5.5: SS har dannet sig overblik over sejlerskolen og diskuteret fremtid med Jens Juul. SS vil 
fremstille et udkast til fremtidig organisation – i 3 områder: ”Duelighedbevis”, ”Praktisk 
kursus” og ”Sejlerliv”, samt en samarbejdsplan med øvrige afdelinger i AS. 
 
5.6: KA reviderer fakta løbende på hele hjemmesiden. Da den ”nye” hjemmeside 
indeholder mange sider fra den gamle hjemmeside, er ”nisserne” flyttet med ind på den 
nye. Et ønske om et diskussions-forum for medlemmer uden facebook-adgang (foreslået på 
medlemsmødet i november) er lavet i begrænset tid for at undersøge behovet.  
 
5.7: Junior-jolleafdelingen opfordres til købe manglende sejl til Zoom-jollerne på 2018-
budgettet. Afdelingen opfordres også til at lave kritisk revision af jollebestanden. JM er 
ansvarlig for at lave en liste over skrotmodne både og materiel, som der efterfølgende 
tages beslutning ud fra. 
 
5.8: Der arbejdes på en sikker løsning på transport og opbevaring af benzin til havnen. P.t. 
overvejes en distributør-ejet 200 ltr.-tank, der opbevares aflåst. 
 
5.9: Ynglinge-bådene og Mini-12’er er i øjeblikket uden tilsyn. Det ses på vedligehold og 
udrustning. JM, JMI og KN laver udkast til ansvarsfordeling og plan om fremtidig brug, 
vedligeholdelse og finansiering i sejlklubben. 
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6. Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling 
Et udkast til organisationsplan uddelt og navne til de manglende pladser overvejes. Vi 
ønsker større fleksibilitet i bestyrelsen ligesom vi ønsker at kunne give medlemmerne en 
bedre oplevelse, ved bl.a. hurtigere at kunne reagere på aktuelle sager. Det er vores 
vurdering at det vedtægtsbestemte antal af bestyrelsesmedlemmer ligger over hvad der er 
hensigtsmæssigt.  Det besluttes, at arbejde på et forslag til vedtægtsændring i §11, der 
fastlægger at ”Bestyrelsen består 9 medlemmer” til at bestyrelsen i fremtiden består af 6 
medlemmer. Samtidigt ønsker vi at ændre ”udvalg” til ”afdelinger” med en udpeget 
afdelingsleder, som arbejder sammen med bestyrelsen, så afdelingerne på den måde opnår 
tættere kontakt til bestyrelsen og får mere indsigt i økonomi og beslutninger, der  
vedrører afdelingerne. 
 
Der er indkommet 1 forslag til en vedtægtsændring, men det er aftalt med forslagsstilleren, 
at forslaget kommer med på den ordinære generalforsamling i marts, så den 
ekstraordinære alene behandler den udsendte dagsorden. 
 

7. Internt punkt: MUS og lønforhandling med personale 
Interne punkter refereres ikke 
 
 
Næste møder: 7. jan – 8. jan (EGF) – 14. jan – 11. feb – 11. mar – 19. mar (GF) 
 
Referent: Thyge Steffensen 
 


