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Formandens beretning 
 
Vejret og sejlersæsonen 2018 blev den bedste i klubbens snart 120-årige historie, så lige på det punkt håber jeg at kunne score nogle 
point som formand. Udover det gode vejr blev 2018 et år, hvor vi fik mange nye medlemmer og dermed flere både til havnen.  
 
Mange gæster valgte at lægge vejen forbi Aalborg Sejlklub og ved at tale med mange af de besøgende, har vi fået god viden om, hvad 
der kan give endnu flere besøgende i de kommende år. Vi vil arbejde på at udstyre sejlerkøkkenet, lave forskellige aktiviteter, der 
inddrager gæsterne og deres børn. Vi har fået aftale med et cykeludlejningsfirma, der laver en udlejnings-HUB ved klubhuset, så man i 
løbet af få minutter kan være inde ved restauranterne, seværdighederne og Aalborg Centrum. 
 
Der har været livlig aktivitet i ungdomsafdelingen, vi har haft skoler på besøg, hvor havnen på en af årets allerbedste solskinsdage 
summede af liv både på, i og ved vandet. Joller, kajakker og SUB-boards var på vandet og flere sejlere var på rundture på fjorden med 
imponerede børn. 
 
Vi havde et filmhold på besøg fra TV2, som filmede en hel dag fra klubbens forskellige afdelinger. Det blev til et spændende program 
på en halv time, som var en ren reklamefilm for Aalborg Sejlklub.  
 
I slutningen af året valgte 6 bestyrelsesmedlemmer at forlade posten, da der ikke var enighed om klubbens kurs. Formanden, 
næstformanden og ungdomslederen fortsatte arbejdet og indkaldte til et meget velbesøgt medlemsmøde, hvor baggrunden for 
situationen blev forelagt og planen for tiden frem til den ordinære generalforsamling blev skitseret og drøftet.  
 
Vi har fået en meget stor opbakning fra rigtig mange medlemmer, så selvom det var en noget turbulent tid, kom der ret hurtigt ro om 
tingene. I januar måned 2019 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor de ledige bestyrelsespladser blev besat i tiden 
frem til den ordinære generalforsamling den 19. marts 2019.  
 
Den nye bestyrelse har arbejdet med at implementere en ny organisering af udvalgene, som nu har skiftet navn til afdelinger. Der er 
således 11 afdelinger, som hver har en afdelingsleder, der står for den daglige ledelse i afdelingen. Det betyder, at vi på den måde lader 
de aktive ildsjæle arbejde med de områder, de brænder for. Allerede nu har det vist sig at være en god ændring, da der kommer mere 
fokus på arbejdet i de enkelte afdelinger.  
 
Samtidig mener vi, at der ikke er brug for så mange bestyrelsesmedlemmer i fremtiden, når de daglige opgaver i højere grad er 
placeret i afdelingerne. 
 
For at sikre sammenhængen mellem bestyrelse og afdelinger deltager afdelingsledere efter behov i bestyrelsesmøder, når det er 
relevant i forhold til bestyrelsens dagsorden. 
 
Samarbejdet mellem afdelingerne har fået en kæmpe løft, hvilket betyder at flere mennesker får kendskab til og berøring med flere 
afdelinger. Sejlerskolen arbejder sammen med kapsejlerne, kølbådene og aktivitetsafdelingen, så nye sejlere lærer hele klubben at 
kende. Kølbådene arbejder sammen med kapsejlerne osv. Jeg har store forventninger til denne nye måde at arbejde på. 
 
 
Frivillige i Aalborg Sejlklub 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige alle de frivillige i klubben tak for det store engagement I viser og som kommer os alle til gode. 
Uden jer, der med et stort smil yder en indsats for fællesskabet, ville vi ikke kunne drive en så stor klub med så mange faciliteter og 
aktiviteter. Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med jer i den nye sæson. 
 
Der er til stadighed brug for hjælpende hænder i vores 11 afdelinger, så hvad enten du har lyst og tid til at hjælpe fast eller ind imellem, 
så hører afdelingerne meget gerne fra dig. 
 
 



 

Andelsforeningerne 
 
De 6 Andelsforeningers bestyrelser har sammen med Aalborg Sejlklubs bestyrelse haft en række møder hen over efteråret og 
vinteren. Mødedeltagerne har arbejdet med et nyt aftalesæt, der definerer forhold mellem Andelsforeningerne og Aalborg Sejlklub. 
Der ligger nu et sæt brugs- og vedligeholdelsesaftaler mellem AS og hver enkelt andelsforening klar til underskrift. 
 
Der er aftalt et sæt fælles regler, for at gøre forholdene og reglerne for de 6 andelsforeninger så ens som muligt og samtidigt sikrer, at 
alle medlemmer i klubben får bedst mulig indsigt i disse forhold gennem vores hjemmeside. 
 
Selvom der har været større og mindre bump på vejen, har der været vist stor samarbejdsvillighed, og man har kunnet se fordelene 
ved at have ensartede aftaler og lægge alle ventelister, priser og lignende helt åbent frem på hjemmesiden for alle medlemmer i 
klubben. 
 
Stor tak til andelsforeningernes bestyrelser for det. Tak til Kirsten og Gunnar, der har brugt mange mange timer på at tænke, skrive, 
maile, mødes og forsøge at få alle enderne til at nå sammen. 
 
 
Hvad er der sket i Aalborg, Nørresundby Fritidshavne, ANF? 
 
ANF er foreningen, som Aalborg Kommune har givet en brugsaftale for de 5 fritidshavne i Aalborg: Aalborg Sejlklub, Sejlklubben 
Limfjorden, Vestre Bådelaug, Fiskeklyngen og Nørresundby Lystbådehavn. ANF ledes af en administrator, en bogholder og 
formændene fra de 5 Aalborg klubber. 
 
I efteråret blev vores ydermoler forhøjet, vi fik nye vandhaner og slanger på broerne, havnen blev i slutningen af februar uddybet 
mange steder, for at undgå 2018’s mange problemer ved lavvande. Jollebroerne fik nyt dæk og vi blev medlem af Foreningen af 
Lystbådehavne i Danmark, FLID. ANF dækker kontingentet hertil. På ANF-bestyrelsesmødet i februar blev Aalborg Sejlklubs forslag om 
5 ankerbøjer i fjorden vedtaget. 
 
 
Samarbejde med andre klubber 
 
Da de øvrige Aalborg-klubber har ventelister, giver det Aalborg Sejlklub mulighed for flere nye medlemmer. Vi har tilbudt ANF-
klubberne at de medlemmer, som ikke kan få plads hos dem, kan leje pladser her for et år ad gangen. Hvem ved om nogle af dem 
finder på at blive hængende her hos os. 
 
Vi har haft stigende forespørgsel på vinteropbevaring af både fra medlemmer af andre klubber. I år blev det til 26 overvintrende både 
og en god indtægt til følge. 
 
 
Beretninger fra afdelingerne 
 
Havne- og områdeafdelingen 
 
Det gode vejr gav godt med liv på havnen, så både Vibeke og Lennert har haft travlt med at servicere medlemmer og gæster. Liften har 
kun givet få problemer, som vores havneteam har kunnet ordne. Liften er løbende vedligeholdt og senest malet for at holde rusten 
væk.  
 
Der var tidligere store søer af vand på nogle af vandpladserne, hvilket er blevet løst med 8 lastvognslæs stabilgrus, efter bådene kom i 
vandet. Træerne blev beskåret bedre end de sidste gange, da vi ved skiltning og medlemmernes forståelse, undgik at der holdt 
parkerede biler på landpladserne, da den store traktor kom. 
 
Vi arbejder via ANF med at få udvidet landpladsarealerne. Målet er at udvide landpladserne så meget, at det kan erstatte den plads 
bådhallerne optager, så der kan blive lidt mere luft mellem bådene. Vi håber at få afklaring på dette i løbet af året. Der er ligeledes 
opstået et ekstra behov for vintergæstepladser.  



 

 
Vi har fået en række nye pæle i forbindelse med vedligeholdelse af havnen. På bro 7 blev en række pladser bredere for  
at matche at bådene i havnen generelt er blevet bredere med årene. 
 
I februar havde vi et uddybningsfartøj på besøg i havnen i fire dage, så nu undgår vi forhåbentlig at nogen går på grund i havnen. 
 
Lennert har givet den gas med oprydning og klargøring til sæsonen. Maskinhallen og værkstedet ser godt ud, gitterindhegningen bag 
klubhuset er ryddet, så parkeringspladsen ser bedre ud.  
 
Legepladsen blev færdig, i hvert fald første etape, og den har været velbesøgt siden sejlbåden og bøjerne blev søsat. 
 
Ny fælleshal, som ikke optager landpladser, er på tegnebrættet, for at efterkomme ønsker fra de mange medlemmer 
på ventelisterne og andre som kunne tænke sig at få tag over båden. Der inviteres til infomøde inden projektet sættes 
i gang, så alle der er på venteliste får en chance for at være med. Ingen har automatisk forkøbsret på andelene. 
 
Afdelingsleder Claes Strue 
 
 
Bygningsafdelingen 
 
Onsdagsholdet har 12-15 deltagere. De skal have stor tak for at holde klubhuset i god stand. Af opgaver i 2018 kan nævnes: 
 
Gæstetoilet/bad blev færdig i foråret 2018 - nu arbejdes der på medlemmernes baderum. 
Der er blevet malet forskellige steder i klubhuset, så det fremstår flot og friskt til den kommende sæson. 
. 
Onsdagsholdet har også hjulpet med at renovere jollebroerne, som ungdomsafdelingen nu har stor glæde af. 
 
Vi har ansøgt Aalborg Kommune om tilskud til at etablere elektroniske låse, hvor det er muligt, således at vi kan få en nøglefri havn. 
Man kan få kodet sit havnekort, så man har adgang til relevante faciliteter. 
 
Tak til Gunnar Munk Jørgensen for arbejdet med den flotte fotostat i klublokalet. Den er opsat med professionel hjælp og økonomisk 
støtte fra Fredagsbaren. 
 
Afdelingsleder Jakob Marquard 
 
 
Uddannelsesafdelingen 
 
Sejlerskolen er en af de aktiviteter i Aalborg Sejlklub, som også har deltagere fra andre end Aalborg Sejlklubs egne medlemmer. 
Vinteraktiviteten består af undervisning til duelighedsprøven, som afsluttes om foråret. 
 
I 2018 gennemførte 40 elever undervisningen. I efteråret 2018 startede Jens Juhl undervisningen af et nyt hold, og her er der 43 
tilmeldte. De afslutter i foråret 2019. 
 
Sommeraktiviteten består af skolesejlads i ”Mille”, der er en Maxi 777. Skolesejladsen har haft 22 deltagere i perioden forår/efterår. 
Sejladserne er foregået under kyndig instruktion af Elsemette Cassøe, Jørn Poulsen, Arne Henriksen, Claes Strue, Jens Juhl, Michael 
Andreasen og Klaus Guse. 
 
Sejlerskolen oplever en god vækst, hvilket betyder at vi gerne vil have lidt flere instruktører til skolen. Vi håber at 2 - 3 nye instruktører 
vil melde sig. Det drejer sig om et par timer om ugen hen over sommeren. Der er ingen sejlads i juli måned. 
 
Økonomien i sejlerskolen er positiv og bidrager godt til sejlklubbens økonomi. Vi opfordrer kursisterne til at deltage i klubbens øvrige 
aktiviteter, så forhåbentlig vælger en stor del af dem at sejle videre i Aalborg Sejlklub. 
 
Afdelingsleder Steen Sloth 



 

Ungdomsafdelingen 
 
Året 2018 bød på mange spændende udfordringer. Selvom vejret generelt var super godt, var det ofte sådan, at de øvede sejlere 
havde for lidt vind og nybegynderne havde for meget vind. Ungdomsafdelingen deltog i en række stævner udenbys. Der var både de 
seriøse stævner og de knap så seriøse, hvor sammenholdet blev dyrket. 
 
Vi har flere sejlere, der deltog i Dansk Sejlunions Grandprix stævner. 
 
Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling var også repræsenteret ved deltagelse i træning på Gardasøen i påsken. Det var Agnes Agersted 
der deltog, og hun blev ligeledes udtaget til Nordisk mesterskab i optimistjolle. Mesterskabet blev afholdt i Båstad i Sverige.  
 
Aalborg Sejlklubs ungdom har deltaget i 10-12 weekendstævner og diverse træningslejre hen over sommeren. 
 
Der blev gennemført 16 ud af 18 planlagte torsdagssejladser samt træning hver tirsdag fra først i april til efterårsferien i oktober. 
 
Afdelingsleder Jacob Mikkelsen 
 
 
Sejladsafdelingen (tidligere kølbådsafdelingen) 
 
Ideen og visionen med Kølbådsafdelingen er fortsat gennem brugerbetaling, på niveau med andre sportsgrene, at tilbyde alle 
interesserede, både eksisterende medlemmer, men i høj grad også nye medlemmer, muligheden for at erhverve sig kompetencer i 
praktisk sejlads. 
 
Mht. deltagerantal så ligger 2018 med 13 deltagere fordelt på 5 hold, på niveau med de tidligere år. Der er med de to H-både mulighed 
for yderligere hold, men begrænses pt. af mangel på bådførere. 
 
Begge både deltager i klubbens kapsejlads om onsdagen, og de har vist gode takter gennem sæsonen. En enkelt udlejning i 
sommerferien er det også blevet til. 
 
At bådene sejler en del, betyder at der er en del slitage, og der har været en del småskader, og enkelte større. Det har krævet 
opfindsomhed for at holde udgifterne nede. 
 
Generelt så trænger bådene efterhånden til et løft mht. vedligehold og investeringer.  
 
Gennem et stort benarbejde fra en af de faste deltagerne, er det lykkedes at få 4 nye sponsorer til bådene, der over en 3-årig kontrakt 
sponsorerer 20.000 pr år. Sæsonen 2019 ser derfor lys ud, mht. det efterhånden meget tiltrængte løft bådene trænger til. 
 
Visionen for 2019 er fortsat vækst i afdelingen, med både der er godt vedligeholdt og opgraderet, så de vil være attraktive at sejle i, 
både for dem der ønsker at opnå mere sejladserfaring, men også dem der har visioner om at repræsentere klubben på kapsejladser. 
 
Afdelingsleder Kim Nielsen 
 
 
Kapsejladsafdelingen 
 
Afdelingens største aktivitet er træningssejladserne onsdag aften, ”onsdagssejladserne”. Der er 27 tilmeldte både, hvoraf 6 kommer 
fra Sejlklubben Limfjorden. Vejret var med os i år, og kun en enkelt aften i hver sæson sejlede vi i hård vind (> 10,8 m/sec). Desuden 
tillod årets sejladsbestemmelser slet ikke aflysning af kapsejlads. Begrænset fremmøde skete kun i skoleferien og ved forårssæsonens 
start. 
 
Der blev sejlet 9 aftener i perioden fra 2. maj til 27. juni i forårssæsonen. Vindere fra hvert af de 4 løb blev: Jacob Svendsen DEN70, 
Søren B. Hansen DEN599, Thyge Steffensen DEN806 og Malthe N. Larsen DEN131. 
 



 

I efterårssæsonen blev der sejlet 9 sejladser fra 2. august til 29. september. De 4 løbsvindere blev denne gang:  
Michael Nielsen DEN311, Kim Nielsen DEN327, Jørgen Poulsen DEN643 og Malthe N. Larsen DEN 131. 
 
I dommerhuset stod Klaus Guse og John Kolding Johansen. Beregning af vindertider stod Jesper Schultz for, og afmærkningen af baner, 
start- og mållinje blev sat på plads af Anders Lintner. Efter sejladserne serverede Mette Lintner, Ann-Vibeke og Maria Dunker 
aftensmad. Tak til alle deltagere – til lands, til vands og i køkkenet - for en minderig sæson. 
 
Den traditionelle distancekapsejlads, ”Hovedkapsejladsen”, blev gennemført lørdag d. 1. september med 12 deltagere. Vinderen blev 
Jacob Mikkelsen & Magnus i DEN391. 
 
To planlagte kapsejladser, en op-ned-bane mellem Jernbanebroen og Egholm, lørdag d. 16. juni, og en trekantbane på Gjøl bredning 
lørdag d. 25. august måtte aflyses pga. meget få tilmeldinger. Vi lærer af dette, at onsdag aften er bedre end lørdag til kapsejlads. 
 
Afdelingsleder Thyge Steffensen  
 
 
Handicapafdelingen 
 
Desværre ikke meget aktivitet i 2018, men flere ting ser ud til at ændre på det i den kommende sæson. Vi har fået tildelt kr. 150.000 til 
et handicaphus, med plads til RIB og udstyr, og som planlægges bygget i forlængelse af Grejhusene mod øst. IHA/Idrætsforeningen for 
Handicappede i Aalborg vil være med til at give klubben og vores aktiviteter fokus, som forhåbentligt resulterer i nye medlemmer. 
 
Afdelingsleder Kim Thorup Sørensen 
 
 
SUP-afdelingen 
 
Ny afdeling har set dagens lys i Aalborg Sejlklub. SUP boards er ikke et nyt fænomen i klubben, men vi har besluttet at oprette en 
særskilt afdeling. Jakob Marquard er indtil videre afdelingsleder, men det er et ønske at finde en entusiastisk SUP-instruktør, som vil 
fokusere på SUP aktiviteterne. 
 
SUP’erne vil fremadrettet stadig blive benyttet som en sjov aktivitet for klubbens medlemmer. 
 
Afdelingsleder Jakob Marquard 
 
 
Aktivitetsafdelingen 
 
Et lille aktivitetsudvalg har med stor succes afholdt en del arrangementer i årets løb. Vi har bl.a. afholdt standerhejsning, til- og 
afriggerfest og fællesture.  
 
Standerhejsning med stumpemarked og TILRIGGERFEST. Standerstrygning og AFRIGGERFEST. 
Damefrokost, julebanko, foredrag, fællesspisning med musik og sang, søredningsøvelser i svømmehal er nogle af de øvrige 
arrangementer fra året der gik. 
 
Vi håber at kunne gentage succesen i 2019, men der kræver flere hænder. Hvis nogen har lyst til at give en hånd med i 
aktivitetsafdelingen, hører vi meget gerne fra jer. 
 
Fredagsbaren er en af de største aktiviteter i den kolde sæson. Der har været omkring 25 deltagere hver fredag, og der har vi heldigvis 
de nødvendige hjælpere. 
 
Flere arrangementer har været afholdt sammen med Langturssejlerne og de arrangementer har rigtig mange deltagere.  -  Et 
samarbejde der vil fortsætte fremover. 
 
Afdelingsleder Steen Frederiksen  



 

Media- og PR-afdelingen 
 
I starten af 2018 fik klubben ny hjemmeside, som løbende gennem året er blevet udbygget og forbedret.  
En sammenlægning med ungdomsafdelingen er planlagt i 2019.  
 
Klubbens ”officielle” Facebookprofil blev ændret, sådan at alle medlemmer kan være med til at sætte sit præg på den elektroniske 
version af ”året der gik”. Vi har meget positive erfaringer med klubbens Facebook profil. 
 
Afdelingsleder Gunnar Munk Jørgensen 
 
 
Fundraising-afdelingen 
 
Endnu en ny afdeling i Aalborg Sejlklub. Til at hjælpe med at finansiere alle de mange ønsker fra afdelingerne, vil fundraiserne søge 
midler hos fonde og private sponsorer. Allerede nu har afdelingen vist sit værd, så både ungdoms- og sejladsafdelingen har fået flere 
sejl og nye motorer.  
 
Afdelingsleder Tine Garibaldi 
 
 
 


