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Referat, bestyrelses- og afdelingsledermøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag d. 24. juni 2019 kl. 18:00 – 22:00 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
OS=Formand, Ole Skjaerbaek. JSC=Næstformand, Jesper Schultz. TMF=Kasserer, Torben Frandsen.  
KAH=Sekretær, Kirsten Ahlgren. MB=Havneinspektør, Michael Bentzon. JMA=Bygningsinspektør, Jakob Marquard.  
TST= Sejladsleder, Thyge Steffensen. 
 
Afdelingsledere 
CST=Claes Strue. CMG=Christian Mygdal Gram. SSL=Steen Sloth. JMI=Jacob Mikkelsen. KNI=Kim Nielsen.  
KTS=Kim Thorup Sørensen. SFR=Steen Frederiksen. GMJ=Gunnar Munk Jørgensen. TGA=Tina Garibaldi 
 
Personale 
VHJ=Vibeke Holm Jensen, daglig leder, havnekontoret. LJO=Lennert Johansen, havneassistent, truck & liftfører 
 
Afbud:  
VHJ deltager i punkt 2, 3, 4 og 5. TGA deltager fra kl. 19. TMF deltager indtil kl. 20. 
Følgende deltog ikke: 
TST, LJO, CST, CMG, SFR 

REFERAT 
 
 

1. Velkommen og orientering /OS 
Ole bød velkommen til afdelingslederne og bestyrelsen. Der vil på mødet være fokus på 
afdelingernes aktiviteter, udfordringer og behov. 
 

2. Budgetgennemgang og -opfølgning for afdelingerne /TMF, VHJ 
Torben gennemgik budgettænkningen i forhold til indtægter og udgifter. Nogle afdelinger 
genererer overskud. Andre afdelinger har ikke mulighed for at skaffe indtægter. Der må ikke 
blive konkurrence mellem afdelingerne af den grund. Vi må se budgetterne mere bredt. 
En gennemgang af regnskabet for de første måneder viste, at indtægter og udgifter følger 
budgettet og dermed ligger indenfor det forventede. 

 
3. Status på implementeringen af Zietwing /OS, VHJ 

Zietwing er klubbens kommende administrations- og økonomisystem. 
Ole orienterede om systemets fordele og om baggrunden for at erstatte flere forskellige 
ældre systemer med ét nyt. Det bliver implementeret i løbet af efteråret. Alle medlemmer 
skal selv oprette sig i systemet. De medlemmer, der finder det svært, vil få hjælp på 
havnekontoret.  
 

4. Ændring for bilagsgodkendelse og rapportering / OS, TMF  
For at gøre arbejdet mere effektivt på kontoret, har bestyrelsen vedtaget en instruks vedr. 
bilagsgodkendelse og rapportering, hvor der bl.a. står: 
 
”Betaling af alle sædvanlige og tilbagevendende fakturaer til klubben eller havnen, kræver 
ikke forhåndsgodkendelse af kassereren eller øvrige bestyrelsesmedlemmer”. 
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”Betaling af fakturaer til klubben eller havnen, hvorom der ikke er tvivl om  
rigtigheden, på under kr. 1.000 kræver ikke forhåndsgodkendelse af  
kassereren eller øvrige bestyrelsesmedlemmer. Køb til afdelingerne kræver  
dog stadig, at der påføres navn på rekvirenten, eller at bilaget signeres af  
afdelingslederen”.  
Afdelingslederne skal derfor være omhyggelige med at påføre bilaget, hvad der er indkøbt, 
og om det er inden for det aftalte budget. 
 

5. Orientering & afklaring 
Afdelingerne giver en kort status om medlemmer, aktiviteter, materiel m.v. 
 
Uddannelsesafdelingen  
SSL orienterede om samarbejdet mellem skolebåden og H-bådene. 
Der er 100% belægning på skolebåden og enkelte deltagere er også aktive som H-
bådssejlere. 
Skolebåden har fået en absolut nødvendig opgradering. 
Der er planer om større aktivitet på kursusområdet: 
Duelighedskursus, 
Yachtskipper af 1. og 3. grad 
VHF/SRC kursus 
Tidevandssejlads 
Flodskipperbevis 
Vi har to nye instruktører på holdet; Henrik Nielsen og Asger Hunø. 
Datoer og øvrige oplysninger kan ses på hjemmesiden. 
Der er overvejelser om et speedbådskursus samt et kursus i sejlads i egen båd målrettet 
nye sejlere, der har anskaffet en båd, men er uden praktisk sejlerfaring.   
Små kurser om specifikke emner såsom ”mand over bord”, motorkursus og 
førstehjælpskursus. 
 
Sejladsafdelingen  
KNI orienterede om, at de klubejede H-bådene er fuldt booket resten af året. 
Ved hjælp sponsormidler er der anskaffet nye sejl og to nye motorer. 
Der er 7 H-både i AS, hvoraf 2 er klubejet. 
Der er 9 Aalborg H-både, der deltager i onsdagskapsejladserne. 
Der er overvejelser om at købe en trailer, så man kan deltage i udenbys kapsejladser. 
Den ene H-båd er udlejet 14 dage i sommerferien. Der bliver udarbejdet en kontrakt i 
forbindelse med udlejningen. 
Der er behov for, at H-bådene og uddannelsesafdelingen præsenteres bedre på 
hjemmesiden. 
Sejladsafdelingen skal til efteråret sammen med fundraising-afdelingen overveje mulige 
sponsorater til sejladsafdelingen. 
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Handicapafdelingen 
KTS: Mini 12meter  
Disse klubbåde trænger også til en opgradering. Der er pt. et problem med  
at finde en ny mast, fordi den er udgået af produktion. 
Afdelingen bør promoveres på hjemmesiden. Den nye handicapbygning bør også omtales. 
Der er pt. 1 aktiv sejler. Afdelingsleder Kim Sørensen vil gerne have ikke-handicappede 
klubmedlemmer til at bruge bådene, så der kan komme liv i afdelingen. 
En introaften kunne lokke nye sejlere til. 
 
Fundraisergruppen 
TGA: 
Gruppen har lavet en oversigt over mulige sponsorer. 
De har holdt møde med forskellige afdelinger om behov for støtte. 
Der skal produceres sponsortavler. 
Vores forhold til sponsoren Spar Nord skal afklares. 
 
PR-afdelingen 
 GMJ vil gerne videreføre ideen med beach-flag mv. som fast PR-stander. 
  

6. Vild med Vand, 1. juni 2019, evaluering / JMA, TST, TMF  
Ideer til næste VMV og hvad vi ellers kan gøre for at få flere medlemmer og aktiviteter: 
Vi skal næste gang lave vores egen pressemeddelelse, så vi ikke drukner i konkurrencen 
med de andre klubber. 
Vi skal have fokus på, at vores egne medlemmer også oplever det som en dag, hvor de kan 
se og prøve nye aktiviteter i egen klub – gerne sammen med medbragte gæster. 
 

7. Sports- og Kulturmesse i Nordkraft 2. oktober? /OS 
Vi er tilmeldt arrangementet, hvor det handler om synliggørelse i forhold til nye studerende 
og unge tilflyttere. Det bør være et par unge sejlere, der præsenterer mulighederne for 
sejlads i AS. Gunnar koordinerer. Det foregår i november måned, som jo nok ikke er det 
bedste tidspunkt at rekruttere nye medlemmer til en sejlklub. 
 

8. Klubbåde, materiel og aktiviteter – tanker, visioner og planer? /OS 
Oprydning, planer og fremtid? 
SUP boards, kajakker, J70’ere og andre fremtidige aktiviteter i Aalborg Sejlklub? Der er brug 
for en grundig diskussion om, hvilke klubbåde vi skal satse på fremover. Vi har en del 
misligholdt materiel, hvor vi skal tage stilling til, om det skal renoveres eller kasseres. 
Jakob undersøger forsikringsspørgsmål i forhold til at tillade brug af banan, badering og 
andre ”legeaktiviteter” fra klubbådene. 
Jesper orienterede om J 70 projektet. Det er ikke i første omgang tænkt som et eliteprojekt, 
men som et projekt, der kan samle forskellige typer af sejlere. 
I forbindelse med onsdagskapsejladserne er der efterfølgende spisning i klubhuset. 
Spisningen er åben for alle medlemmer. Det kræver blot en tilmelding. 
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9. Aalborg Sejlklubs bestemmelser for sejlads, både og materiel /JSC  
Jesper Schultz har udarbejdet et oplæg og afdelingslederne har lejlighed til  
at komme med input inden færdiggørelsen. Oplægget indeholder blandt andet  
en oplistning af de fartøjer klubben råder over - en oversigt over de enkelte  
fartøjers minimumsudrustning – krav til besætningens færdigheder – skipperens  
beføjelser og pligter. 
 

10. Eventuelt 
1. Der opstod en ide om at lave et klubarrangement ”Vild med Vand for os selv” søndag 

eftermiddag den 25. august. Her kan klubbens medlemmer blandt andet blive 
introduceret til klubbådene. Tina, Steen, Jakob og Ole laver et oplæg. 

2. Vejrstationen skal renoveres og flyttes ud til havnemolen. Det undersøges om der kan 
etableres link til hjemmesiden. 

 
 

Kirsten Ahlgren 
referent 

 
 
 
 
 


