Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub
Mandag d. 30. marts og 6. april 2020 kl. 19:00 via Skype
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: Ole, Thyge, Jesper, Jakob, Tove, Kuno og Kirsten
1.

Situationen lige nu, Corona-krisen
I anledning af restriktioner i forbindelse med corona-krisen følger vi myndighedernes
anvisninger. Der er sat opslag op om, hvordan vi skal forholde os i klubhuset og på
landområderne. Mødet er afholdt over Skype over 2 aftener.

2.

Havnens drift, søsætning mv.
Der bliver søsat både for fuld kraft. Lennert har været sygemeldt 2 uger og søsætningen
blev varetaget af afløserne Henrik og Jan under ledelse af havneinspektør Jakob Marquard,
der har givet Henrik og Jan en hånd. Der blev også søsat både i enkelte af påskedagene.
Det vil være godt at få lidt flere navne på listen over medlemmer med krancertifikat, der
kan træde til i de travleste perioder.
Alle bookinger af søsætning skal foregå gennem Zeitwing. Ændringer i dagsprogrammet skal
registreres af havnekontoret. Ellers kan vores bookingsystem ikke fungere.
Den store mastekran fungerer igen. På grund af Coronakrisen, har vi besluttet at vente med
at tilslutte nøglekortet til efter sommerferien, da vi ikke har mulighed for at lave
sikkerhedsbriefinger inden sæsonstart. Den lille mastekran skal repareres og må ikke
benyttes. ANF betaler udbedringen af fundamentet og mastesøjlen på den lille kran. Den er
klar i slutningen af april.
Vand, strøm og lys fungerer på alle broerne.
En Beas el-stander ved Valhalla skal udbedres.
Dørkplader til bro 9 er modtaget og bliver påmonteret, når vi har mandskab til det.
Køreplader til liftbroen er også på vej.
Der skal udlægges jord og sås græs, hvor der tidligere stod affaldsstativer i rundingen
mellem bro 7 og 8.
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I masteskurene er der fortsat problemer med master, der lægges ind med
alt for meget udstyr på. Navneskilte mangler.
Reglerne for opbevaring i masteskurene vil blive tydeliggjort inden masterne igen skal ind.
Der mangler taljer og stiger i masteskurene. Jakob supplerer op.
Enkelte stativer efterlades med store plamager af spildt bundmaling og det kniber med
oprydning på den forladte landplads efter søsætning. Det er ikke OK, og medlemmerne vil
fremover blive bedt om at rydde og rengøre inden aflevering eller betale for, at vi får det
gjort.
3.

Rengøring i klubben
Klubhuset benyttes i langt mindre omfang i øjeblikket, så halvdelen af toiletterne og
baderummene er midlertidigt taget ud af brug. Til gengæld skal de åbne toiletter have
oftere og mere omhyggelig rengøring.
Kuno og Vibeke vil i samarbejde lave aftale med et rengøringsfirma, der kan tilkaldes i de
perioder, hvor der er pres på søsætning og optagning samt i sommerferieperioden.
Vi har gæstersejlere i havnen, så gæsteafdelingen med køkken, toilet og bad er åbent.

4.

Udlejning af værktøj
Vi har en del værktøj til udlejning gennem webshoppen.
Ole, Jakob og Lennert står for udleveringen.
Udstyr tages kun retur, hvis det er rengjort eller der er betalt for rengøring.

5.

Regnskabs- og budgetopfølgning
Vi overvejer at korrigere budgettet inden den udsatte generalforsamling kan afholdes. Der
er øgede udgifter i forbindelse med afløsere til betjening af liften - måske øgede udgifter til
rengøringshjælp – og manglende indtægter i nogle afdelinger.
Samtidig skal vi have kommunen til at øge tilskuddet til rengøring.
Der er stadig medlemmer, der ikke er tilmeldt Zietwing. Vi gør en ekstra indsats for at få de
sidste tilmeldt. Gebyr for manuelle fakturaer bliver rettet fra kr. 75 til 150 fra efteråret, så
det dækker det ekstra arbejde.
Tove lægger alle forsikringspolicer i Dropbox.
Tove søger om et udendørs skab til hjertestarteren. Hvis Trygfonden bevilger det, bliver det
dog tidligst 1. september.
Afdelingerne får snarest en budgetoversigt og status over forbrug.
Fremover skal bilag til Vibeke sendes elektronisk. Faktura eller bon sendes som foto eller
pdf til kontor@aalborg-sejlklub.dk. Leverandører oplyses om vores ean nr.

6.

Ligastævne, opfølgning /JSC
Stævnet i Aalborg i juni måned er aflyst pga. corona-restriktioner.

7.

Sejlerskolen /KAH
Duelighedskurset er sat på pause pga. corona-restriktioner. Det vil blive genoptaget, når det
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igen bliver tilladt at undervise i større forsamlinger. Holdet mangler nogle
undervisningslektioner + eksamen.
Praktisk Sejlads med skolebådene skulle starte 15. april. Kurset kan tidligst komme i gang
efter 10. maj. Der er 20 tilmeldte. Vi håber, vi kan finde et par instruktører mere.
8.

Vild med vand /OS
Det årlige arrangement er aflyst pga. corona-restriktioner.

9.

Skiltning på havnen /JMA, KEN
Arbejdet med de skilte, der skal op på broerne skal speedes op. Det drejer sig om anvisning
om, hvor miljøstation, affaldscontainer, betalingsautomat, havnekontor mv. befinder sig.
Skilte til masteskure om regler for opbevaring. Snor og manillamærker skal være til
rådighed.
Jakob og Lennart har lavet en oversigt, som der arbejdes videre med.

10.

Eventuelt
Generalforsamling
Det er fortsat ikke muligt at afholde større arrangementer før september. Det er derfor
uvist, hvornår den udsatte generalforsamling tidligst kan afholdes.
Den 3. november er der planlagt medlemsmøde. Det kan ændres til generalforsamling.
Klubstander og frihavnsmærke udleveres normalt på generalforsamlingen. Liftføreren kan
udlevere stander og mærke i forbindelse med søsætningen.Der ligger en liste på
havnekontoret, hvor der skal noteres, hvem der har fået det udleveret.
Onsdagsholdet arbejder ikke i øjeblikket som et samlet hold. Men der bliver stadig udført
opgaver. Flot.
Multihuset er stadig på tegnebrættet. Ole kontakter Gerd Skantorp og arkitekten.
Udlejning / udlån af klubhus. Fremover vil klubhuset skulle bruges til sejlerrelaterede
arrangementer og særlige mærkedage for klubbens medlemmer. Regelsættet revideres og
lægges på hjemmeside.
Kirsten Ahlgren
referent
Kommende bestyrelsesmøder:
27. apr – 25. maj – 29. jun – 20. jul – 31. aug – 28. sept – 30. okt – 3. nov MM – 21. dec –
11. jan – 15. feb – 15. mar – 23. mar GF
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