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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag d. 19. august 2019 kl. 18:00 – 22:00 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
OS=Formand, Ole Skjaerbaek. JSC=Næstformand, Jesper Schultz. TMF=Kasserer, Torben Frandsen.  
KAH=Sekretær, Kirsten Ahlgren. MBE=Havneinspektør, Michael Bentzon. JMA=Bygningsinspektør, Jakob Marquard.  
TST= Sejladsleder, Thyge Steffensen. 
 
Afbud fra Jesper Schultz 
 
Personale 
VHJ=Vibeke Holm Jensen, daglig leder, havnekontoret. LJO=Lennert Johansen, havneassistent, truck & liftfører 
 
Vibeke og Lennert deltog i punkt 2-4 

REFERAT 
 

1. Velkommen tilbage fra sommerferie /OS 
 

2. Evaluering af sommerferieperioden /OS, VHJ, LJO 
Der har været livligt på havnen i sommer. Der har været mange gæster. Nogle har forudbestilt en 
plads, hvilket vi har sat til en foreløbig pris på kr. 100.  
Flere gæster ønsker at ligge her i længere perioder, så Ole har omprogrammeret automaten, så man 
kan købe bådbillet for en uge, 2 uger og 4 uger og opnå en rabat ved at betale for de længere 
perioder. Det er der flere gæstesejlere, der har benyttet sig af. Denne sommer har vi også haft 5 
forskellige priser på bådbilletter, <10m, <12m, <15m, <20m og >20m, hvilket giver en større gæste 
indtægt i forhold til tidligere <10m og >10 m.  
Lennart og Vibeke havde ferie forskudt. Der var bestilt rengøring 4 søndage. Vibeke vurderer, at det 
fungerede ok. 
Ole har sammen med sin kone gjort en stor indsats for at få tømt skraldespande mv. under Lennarts 
ferie. Næste år må vi lave en turnusordning. 
Det har været nødvendigt at indkalde en afløser i forbindelse med bådoptagning. Prislisten skal 
indeholde et punkt om pris i forbindelse med tilkaldevagt og fremover varsler vi ferieperioder på 
hjemmesiden. 

 
3. Budget- og regnskabsopfølgning /TMF, VHJ 

Torben gennemgik rapporten for første halvår. Der er ingen blinkende lygter. Budgettet følges fint, 
på trods af at der har været uventede vedligeholdelsesarbejder på klubbens materiel.  
Afdelingerne har afgivet deres ønsker til budgettet – der har været gode drøftelser og stor forståelse 
og samarbejdet med afdelingerne omkring økonomien forløber tilfredsstillende. 
 

4. Status på implementeringen af Zietwing /OS, VHJ, KAH 
Vores nye økonomi og administrationssystem er klar til at blive indfaset fra 1. september og vi 
forventer at kunne give medlemmerne adgang til egen profil midt i september. Her vil man bl.a. selv 
kunne se og opdatere sin profil, finde tidligere og kommende fakturaer. Der udsendes mail til 
medlemmerne med info om det nye system med anvisning på, hvordan man som medlem navigerer 
i systemet. Booking til efterårets optagninger kommer til at ske gennem Zietwing, så det er vigtigt at 
vi får informeret medlemmerne, da de skal være oprettet i systemet for at kunne booke. 
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Vibeke og Ole arbejder pt. på at få økonomisystemet klar til brug fra 1. september.  
Derefter skal havnesystemet med medlems- og pladsadministration og booking  
gøres klar.  
 
Der er truffet en rammeaftale med Zietwing om køb af 30 konsulenttimer i forbindelse  
med implementeringen. For at sikre at kompetencerne i brugen af Zietwing, har bestyrelsen bedt 
Ole om at stå for den praktiske del af implementeringen i tæt samarbejde med Vibeke. Udgifterne 
er indeholdt i budgettet. 
Der vil blive inviteret til to caféaftener for de medlemmer, der vil vide mere eller vil 
have hjælp til at oprette sig. Det vil også være muligt at få hjælp i havnekontorets åbningstid. 
Vi bevarer et ”kigge-abonnement” i det nuværende økonomisystem Winkas i en passende periode. 
 

5. Orientering & afklaring /OS 
-     Nøglefri havn - Nøglesystemet forenkles, så alle døre, som medlemmer og gæster har adgang til,  
erstattes af kort/briklæsere. Alle sydlige døre i masteskurene, bliver branddøre med smæklås, så vi 
undgår at de ofte står ulåste.  

 
- Den store mastekran monteres med kortlæser nu og fremadrettet vil kun medlemmer, der har 

opnået erfaring med brug af kranen og som kender sikkerhedsreglerne omkring brugen, kan få 
nøglekort til kranen. Orientering om brug og sikkerhed omkring mastekranen for nye og gamle 
medlemmer iværksættes i efteråret. Kortlåsen aktiveres, når vi skønner at alle medlemmer har 
haft mulighed for at gennemgå orienteringen og skilt med sikkerhedsregler er monteret. 

 
- Miljøtiltag i Aalborg Sejlklub? Shell GTL (Gas to Liquid) diesel. GTL diesel er nu tilgængelig i 

Jylland. Vi overvejer at skifte – OS undersøger nærmere 
 

- Affald og returflasker. Vi skal have en mere logisk placering af affaldsstationerne. Alt for mange 
flasker og andet affald til genbrug afleveres ikke hensigtsmæssigt. Udføres når skiltning er på 
plads. 
 

- Skiltning generelt. Arbejdsgruppe udformer og ansvarlig udpeges efterfølgende – Michael har 
lavet oversigt. Michael og OS gennemgår og iværksætter. 

 
- Status på oprydning, bygninger og område – Lennert har arbejdet målrettet på dette. 

Ungdomsafd: Lennert med Jakob som ansvarlig er i gang med oprydning på jollepladsen. 
 
- Håndtørrere til højtrafik-toiletter bliver opsat inden næste sæson, JMA 

 
- Vandskade i teorilokale på 1 sal. JMA indstiller vinduerne, så der ikke kan regne ind i lokalet. 

TMF melder skaden til forsikringen. 
 
- Dropbox organiseres og områder gøres tilgængelige for bestyrelsen og afdelingslederne. Vi har 

skiftet til en professionel Dropbox, der sikrer vores data bedre og giver meget bedre mulighed 
for deling mellem personale, bestyrelse, afdelingsledere og frivillige. OS, VHJ, KAH organiserer 
en oprydning og laver ny fil-struktur.  

 
- Ansvarlig for SUB Boards og kajakker – Som endu et led i at alle både skal have en bådansvarlig, 

er Tuija Skjaerbaek og Anne Nør Larsen nu ansvarlige for SUB og kajak. 
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- SUP Board instruktørkursus i AS – afholdes af Aalborg Outdoor – Jakob, Tuija,  
Anne og Malthe deltager på kurset og vi vil fremover kunne holde introforløb,  
der giver medlemmer ret til at leje klubbens SUP Boards. 

 
- Speedbådskørekort som minimum er et krav til alle, der sejler klubbens RIB-både. Det  

bliver gældende fra foråret. Klubben har netop afholdt kursus og gør det igen til foråret eller 
efter behov. NB: Har man duelighedsbevis kræves der kun en træningssejlads, hvor klubbens 
regler og praktiske øvelser trænes med instruktør. 

 
- El-skabene på landpladserne skal have nye metaltag. Da det er elever på teknisk skole, der skal 

producere dem, er der ikke en helt fast afleveringsdato, men vi forventer dem klar til foråret. 
 

- Status for aftaler med ANF og andelsforeningerne – OS og KAH får alle aftaler på plads snarest, 
sender dem  og inviterer andelsforeningerne til møde, hvor der underskrives sammen med ANF. 

 
- Status for afleveringsforretning, Valhalla – Afleveringsforrretning sker snarest. AS bestyrelsens 

rapport fra gennemgang d. 24/6 er sendt sammen med indbydelse til møde.  
 

- DGI Sports- og Kulturmesse i Nordkraft 2. oktober – GMJ koordinerer, laver PowerPoint mv. 
 

 
6. Kassererposten – TMF i nyt job.  

Torbens jobsituation er blevet ændret, og han beder om at blive afløst pr. 1. september. Vi arbejder 
på at finde en egnet afløser. Kassererens arbejdsopgaver er i den nye bestyrelse blevet væsentligt 
forenklet. I dag er Vibeke daglig leder på havnekontoret og hun står for al bogholderi og daglige 
opgaver på havnen. Indtil videre vil de resterende opgaver derfor blive varetaget af formanden  
og andre medlemmer af bestyrelsen, indtil vi har en ny på posten. Torben vil være behjælpelig.  
 

7. Åbent hus arrangement d.  8. september – PR for AS aktiviteter/ OS, JMA  
Der er forslag om et arrangement, hvor interesserede medlemmer og gæster kan prøve klubbens 
både. Tina Garibaldi har lavet et fint forarbejde, men det har været svært at finde tid og folk til 
arrangementet her lige efter ferien. OS og JMA går videre med ideen. 
 

8. Emner for møder i efteråret 
Medlemsmøde – om Zietwing og alt det andet, der er gang i. 
Opstart af ”onsdagsholdet” gerne med nye deltagere – også gerne kvinder. Der skal laves en liste 
over de opgaver, som klubben gerne vil have hjælp til. 
Velkomstmøde nye medlemmer 
Ole laver forslag til datoer. 

 
9. Klubbåde, materiel, faciliteter og aktiviteter /OS 

Tanker, visioner, oprydning, planer og fremtid? 
Ynglingejollerne har ikke været ude at sejle i flere år. De trænger til en meget kærlig hånd, hvis de 
skal sejle igen. Bestyrelsen er parat til at udfase dem. Med mindre nogen kan præsentere et godt 
projekt og tilbyder at stå i spidsen for det, vil bådene blive solgt. 
Thyge og Jesper arbejder videre med J-70 projektet. Samarbejdet med Nibe, Hals og Sejlklubben 
Limfjorden fortsætter. 
 

10. Forslag fra Gunnar Munk Jørgensen, bådansvarlig for 3 x RIB (GMJ) 
”Klubbåde og materiel udlånes eller udlejes ikke i fremtiden, da det dels giver stort slid,  og bådene 
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bliver ikke behandlet, som vi foreskriver, og vores forsikringer dækker ikke, hvis  
bådene bliver stjålet eller havareret. Undtagelsen er til andre klubber, hvor vores  
medlemmer er involveret, og hvor vi låner, lejer materiel fra dem”. - Bestyrelsen  
tilslutter sig Gunnars forslag. 
 

11. Eventuelt 
Forårsevent i Aalborg Sejlklub /OS 
En lokal bådmesse lige før sejlsæsonen (midt eller sidst i april, start maj) med fokus  
på køb og salg af brugte både, bådudstyr etc. – Klarup BC og Nordjysk Marine inviteres  
til at deltage/sælge/rådgive – Andre Limfjordsklubber kan deltage. Kunne være en årlig  
begivenhed. Alle er enige om, at det er en god idé og Ole går videre med det og bringer det op på 
senere bestyrelsesmøde. 
 
Næste bestyrelsesmøde: 9. september 2019 
 
 
Kirsten Ahlgren 
Referent 

 


