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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
6. maj 2019 kl. 18:00 – 22:00 
 
 
Deltagere: 

Bestyrelsesmedlemmer: 
OS=Formand, Ole Skjaerbaek. TST, Thyge Steffensen. TMF=Kasserer, Torben Frandsen. KAH=Sekretær, Kirsten Ahlgren. 
MB=Havneinspektør, Michael Bentzon. JMA=Bygningsinspektør, Jakob Marquard. JS Jesper Schultz 
 

Afbud: Michael Bentzon 

REFERAT 
 

1. Referat bestyrelsesmøde 8. april 2019 
Referat er godkendt og lagt på hjemmesiden. 

 
2. Regnskabet til orientering. Budgetopfølgning for 1. kvartal /TMF 

Torben gennemgik tallene  for 1. kvartal. Der er ingen nævneværdige afvigelser fra budgettet. Den nye 
prisliste er på vej til Hjemmesiden. 
Afdelingsbudgetter fremlægges på næste møde. 
I det nye økonomisystem (som er på vej) vil havnedrift og klubdrift blive adskilt i kontoplanen.  

 
3. Beslutningskatalog 2019 – oplæg til diskussion /OS 

Vi laver et beslutningkatalog over de ideer, opgaver og projekter som bestyrelsen og afdelingerne arbejder 
med. 
Ole gennemgik punkterne og skrev kommentarer på. Kataloget skal udbygges og løbende ajourføres. Se bilag. 

 
4. Standerhejsning, tilriggerfest – evaluering /KAH 

Stumpemarkedet var lidt udfordret af regnvejret. Ikke så mange boder og ikke så mange kunder. Det samme 
med frokosten. Solen kom dog frem til formandens tale. Anne fra Krabbeklubben døbte båden på 
legepladsen. Den hedder nu ”Landkrabben”. De traditionelle sange blev sunget og den traditionelle øl blev 
drukket.  
Tilriggerfesten om aftenen med spisning, musik, dans og meget snak var pænt besøgt. 48 medlemmer deltog. 
Vi kunne godt have været flere, men dem der var mødt hyggede sig. 
Tak til aktivitetsudvalget, som allerede har ideer til Afriggerfesten den 26. oktober 2019. Det bliver måske 
også Jubilæumsfesten? 
 

5. Velkomstmøde for nye medlemmer torsdag d. 23. maj kl. 18 /OS 
Ole laver indbydelsen. De nye medlemmer skal have en gennemgang af, hvad Aalborg Sejlklub kan byde på. 
Bestyrelsesmedlemmerne og afdelingslederne er velkomne til at deltage og fortælle om deres områder. 
 

6. Møde for nye bestyrelser i ANF klubberne d. 7. maj i AS /OS 
Vi deltager i mødet, så nye bstyrelsesmedlemmer kan få indsigt i hvordan ANF fungerer. Mødet foregår i AS. 
 

7. Vild med Vand, 1. juni 2019 / JMA, TST,  
Gunnar Munk Jørgensen er koordinator. Kirsten medvirker til, at medlemmerne informeres og inviteres til at 
deltage aktivt. 

 
8. Nordjylland Rundt, Havkapsejlads /TST 

Keep Sailing hjemmsiden er nu i funktion, så projektet forløber planmæssigt. 
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9. Klubbåde, materiel og aktiviteter – tanker, visioner og planer /OS 
Hver klubbåd skal have en ansvarlig (ansvaret skal defineres – tjekliste skal udarbejdes). 
Er der ikke en udpeget ansvarlig skal klubbåden tages ud af drift. Jesper laver et udkast til en 
tjekliste.  
Thyge bliver ansvarlig for Rydsjollen. 
Jespers er ved at udarbejde et notat om en strategi i forhold til, hvilke typer af klubbåde, vi bør 
satse på. 
De nuværende klubbåde skal have et eftersyn. Hvilke både har vi, og hvilken stand er de i? Gunnar er ved at 
lave en oversigt over vores klubbåde. 
Der er brug for en langsigtet plan for udvikling af klubbådsområdet, herunder økonomien i at have og drifte 
klubbåde. 
Den 10. maj er der besigtigelse og møde om fremtiden for klubbens Ynglingejoller. Ole, Jakob, Thyge og Jan 
Skall Sørensen deltager.  

 
10. Kursusaktivitet i klubben. Nye tiltag i 2019 /OS 

Der er indgået aftale med flere kursusholdere om kurser i AS regi. 
Der er kursusopslag på hjemmesiden. 
Forår 2019: Flodskipperbevis - VHF/SRC kursus  
Efterår 2019: Yachtskipper af 1. og af 3. grad – Tidevandskursus 
For at sikre en god start på den nye kursusvirksomhed kan gæstemedlemmer deltage i kurserne i 2019 uden 
at betale ekstra gebyr/medlemskab.  

 
11. Samarbejde om Team J 70 Aalborg Kommune / JSH, TST 

Hals Bådelaug er initiativtager til et møde om samarbejde om anskaffelse af J 70 joller i klubberne Hals 
Bådelaug, Aalborg Sejlklub og Nibe Sejlklub. 
Thyge Steffensen og Jesper Schultz deltager i mødet, som afholdes i AS. 

 
12. Eventuelt 

Bestyrelses- og afdelingsledermøde den 3. juni kl. 19.00 – 21.00 
Bestyrelsesmedlemmerne bedes sende forslag til dagsorden, så der kan laves en god disposition for mødet. 
Deadline for dagsorden 26. maj. 
Bestyrelsesmøde samme dag kl. 18.00 – 19.00 

 
 
 

Næste møder: 7. maj (ANF møde) – 23. maj (velkomstmøde for nye medl.) – 3. jun – 8. jul – 19. aug – 9. sept- 7. 
okt – 4. nov – 2. dec. 

 


