Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub
Mandag den 3. februar 2020, kl. 18:00 – 22:00

Bestyrelsesmedlemmer:

OS=Formand, Ole Skjaerbaek. JSC=Næstformand, Jesper Schultz. TSP=Kasserer, Tove Schiellerup Pedersen.
KAH=Sekretær, Kirsten Ahlgren. KEN=Bygningsinspektør, Kuno Engler. JMA=Havneinspektør, Jakob Marquard. TST=
Sejladsleder, Thyge Steffensen.

Personale

VHJ=Vibeke Holm Jensen, daglig leder, havnekontoret. LJO=Lennert Johansen, havneassistent, truck & liftfører

REFERAT
Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer
1. Godkendelse af udkast til budget for 2020 /OS, TSP, VHJ
Regnskabet for 2019 er nu næsten færdigt og er nu opdelt således at det klart femgår,
hvilke poster der er havnerelaterede. Det danner grundlag for et budget for 2020, som nu
også er ved at være klar.
Regnskabsrapport 2019 og budget 2020 blev igen gennemgået, drøftet og justeret. OS, TSP
og VHJ går videre med at få det sidste på plads.
OS påpeger at der er afsat penge i budgettet til ekstern kontrol af regnskab 2019 og budget
2020. Vi overtog regskabet efter tidligere kasserer, som gik af inden 2018 regnskabet blev
afsluttet. Vi har fået nyt IT system og i den forbindelse gennemmoderniseret kontoplanen,
Vibeke har fået ansvaret for kontoret og vi har fået ny kasserer, derfor er det vigtigt at sikre
at regnskabspraktis, bogføring og egenkontrol fra 1/1-2019 er korrekt og at den årsrapport
vi fremlægger på generalforsamlingen, givet et gennemsigtigt og let forståeligt billede af
klubbens aktiviteter.
En drøftelse af brug af klublokalet til private fester resulterede i, at vi fremover vil opkræve
et beløb for brug af og slid på klublokale og køkken. Der er snart brug for en indsats i
forbindelse med slidte borde og stole.
2. Info fra Dansk Sejlunion /TST, TSP
Thyge og Tove har deltaget i DS møde om kredsene. Det har været forslag om at nedlægge
dem, men det blev ikke godkendt på DS generalforsamling. Nordjyllandskredsen er derfor
ikke nedlagt, men beslutningen i kredsen er, at den foreløbig er lagt i dvale.
Den 16. marts afholder Dansk Sejlunion en regional Mini konference i AS. Deltagere kan
følge 2 ud af 4 oplæg om klubliv. Alle 4 oplæg er relevante for driften og livet i klubben.
Brug tilmelding på DS hjemmeside.
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3. Deltagelse på FLID kursus i Fredericia for bestyrelser /OS
Ole opfordrer til at 1-2 deltager og vil selv gerne med. Aftales i løbet af den
næste uge.
4. Prissætning på jollepladser på vestsiden af bro 1 /OS
Ole har, gennem ANF, forsøgt at få en generel nedsættelse i prisen på jollepladserne på
vestsiden af bro 1. Da de andre ANF klubber har lignende udfordringer, kunne det ikke
vedtages i ANF. Til gengæld har vi lavet en aftale med Aalborg Kommune, om at vi i de
næste 2-3 år udlejer jollepladser til ca 15 joller på bro 1 i anledning af Syrens Bådelaug
bliver nedlagt pga. byggeri ved Stigsborg.
Der laves et forslag til fremover evt. at have en fast ens pris for udlejning af pladserne
ved bro 1.
5. Ekstra løft til kapsejlere /TST
Sejladsafdelingen vil gerne have mulighed for organiserede ekstra løft at bådene inden
mesterskaber og ranglistestævner. Servicen kan indeholdes i kapsejladsgebyret.
Bestyrelsen er positiv, men det skal planlægges i samarbejde med Lennert. Al aktivitet med
liften skal bookes i Zeitwing. Thyge og Jesper går videre med ideen.
6. Hjemmesiden
Der er bygget lidt om på menuerne, så opbygningen forhåbentlig bliver mere logisk. Der
arbejdes fortsat på opdatering af teksterne.
7. Orientering & afklaring /alle
Proceduren for Pitstop og transport af både på land er nu klar. Når bådene skal på land,
ønsker de fleste bådejere som har en hal, at båden køres til en landplads i nærheden af
hallen, hvor de kan spule og rense, hvorefter de ønsker båden kørt ind i hallen. Det har vi
hidtil gjort uden beregning, men det har været svært at holde tidsplanen for optagninger
når disse kørsler skulle foretages ind imellem, uden der er afsat tid. Vi tog tid på dette
arbejde i efteråret og ved nu, at det vi fremover kalder et ”pitstop” tager gennemsnitligt
25 min. Pitstopkørsel vil fremover kunne bookes i Zeitwing tirsdag mellem 9 og 10, samt for
de arbejdsramte torsdag mellem 16 og 17. Ekstra dage kan sættes ind efter behov.
Pitstopkørsel koster kr. 150, ligesom kørsel mellem landpladserne.
Den 26. februar afholdes medlemsmøde om kapsejlads i 2020
8. Afdelingsledermøde, dato og dagsorden /OS
Den 9. marts afholdes afdelingsledermøde. Ole samler punkter til dagsordenen fra
deltagerne.
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9. Eventuelt
Forslag OS: Seminar for de medlemmer, der har adgang til at lægge noget på
hjemmesiden. Webmaster Steen og Ole laver program og inviterer.
Vi har fået tilbud om et gratis klaver til klubhuset, men vurderer, at der er for mange
forpligtelser i forbindelse med vedligehold, og at det vil blive brugt for lidt. Vi siger derfor
nej tak.
Jesper orienterede om J 70 sejlsportsstævne i Aalborg 2020:
Sejlsportsligaen kommer til Aalborg de næste tre somre, da Aalborg Kommune har skrevet
kontrakt med den om afvikling om stævnet. I år sker det med 2. divisionsstævne i
weekenden 20.-21. juni og 1. divisionsstævne weekenden efter, 27.-28. juni. Stævnerne er i
år sammenfaldende med Aalborg Regatta (havnefesten) og idrætstopmødet. Det hele
afvikles fra pladsen foran musikkens hus, med arrangementstelte, stadionspeaker mv.
Sejlsportsligaen sejles i J/70'er-både, som Ligaen bringer til byen.
AS samarbejder med SL, Hals og Nibe sejlkubber om at støtte op om arrangementet. Vi
kommer til at bidrage med baneledere og andre frivillige hjælpere, så notér tidspunktet. Ud
over et kontant beløb fra kommunen, får vi lejlighed til at vise J/70erne frem for vores
medlemmer og sponsorer. I ugen mellem stævnerne har vi stor frihed til at skabe diverse
arrangementer, med sponsorsejladser, medlemssejladser, kvindesejlads (Women On Water)
og hvad vi ellers kan finde på. AS og SL råder over bådene fra onsdag til fredag, men også
mandag og tirsdag kan vi deltage i diverse aktiviter.
Sejlsportsligaen består af ca. 125 sejlere og frivillige i de to weekender, og der sejles på opned-baner i havnebassinet. Stævnet vil være med til at skabe aktivitet med J/70'erne, som
vi i øjeblikket søger sponsorer og fondes medfinansiering til, med henblik at få et nyt
sejlermiljø op at køre på Limfjorden i Aalborg Kommune.
Helt konkret kommer vi til at:
Stille med 5 mand, der deltager som baneledere i RIB-både en dag i hver af de to
weekender,
Stille med et mindre antal frivillige til hjælp på land i de to weekender,
sejle i bådene i løbet af ugen,
Lægge klubhus til evt. sejlerovernatning i første weekend (2. division),
Lægge benzintank til, til tankning af RIB'er
Lægge svingkran og vandpladser til Sejlsportsligaens RIB'er i ugen
Skabe liv og glade dage i stævneområdet undervejs og måske hjælpe til med
skolesejlads for 8. klasses-elever mandag-tirsdag
Og hvad vi ellers kan finde på at bruge opmærksomheden til.
Når vi kommer længere frem er vi inviteret til at lære at sejle J/70'erne i SL, så vi ikke
kommer som fuldstændige nybegyndere til vores aktiviteter i Liga-ugen.
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Læs mere:
https://www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/j-70-projektet/
Kirsten Ahlgren
referent

Kommende bestyrelsesmøder:
2. mar – GF 24. mar – 30. mar – 27. apr – 25. maj
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