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Bestyrelses- og afdelingsledermøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 29. juni 2020 kl. 18:00 
 
 
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. 
 
Afdelingsledere: 
Bygningsafdelingen, Thyge Steffensen – Havneafdelingen, Claes Strue – Ungdomsafdelingen, Mette Vesterø – 
Sejlarskolen, Martin Romanius – Sejladsafdelingen, Kim Nielsen – Kapsejladsafdelingen, Thyge Steffensen – 
Aktivitetsafdelingen, Steen Frederiksen – Handicapafdelingen, Kim Thorup Sørensen – Fundraising, Olav Knudsen – 
SUP-board-afdeling, Jakob Marquard – Webmaster, Steen Sloth. 
 
Personale 
VHJ=Vibeke Holm Jensen, daglig leder, havnekontoret. LJO=Lennert Johansen, havneassistent, truck & liftfører. 
 

REFERAT 
 
DELTAGERE fra bestyrelsen:  Ole, Thyge, Jakob, Tove, Kuno og Kirsten 
DELTAGERE fra afdelingerne:  Kim Thorup Sørensen, Martin Romanius, Kim Nielsen, Mette 

Vesterø 
Endvidere deltog:   Vibeke Holm Jensen 
 
AFBUD: Jesper Schultz, Claes Strue, Steen Frederiksen, Steen Sloth 
 
Ole Skjaerbaek bød velkommen og indbød til en god dialog om bestyrelsens og afdelingernes 
arbejde.  
Ole orienterede om, hvad coronasituationen har betydet for livet i klubben. 

- Vi har fået en stor medlemstilgang. Når vi skal holde informationsmøde for nye medlemmer 
efter sommerferien vil der blive indbudt over 100 nye medlemmer. Mødet skal derfor 
holdes over flere aftener.  

- Der er pres på bådpladserne. Der er kun 22 ledige pladser og 35 medlemmer er på 
venteliste til en plads. Desværre har de ledige pladser størrelser, som ikke efterspørges. 

- En del af de nye medlemmer kommer med en motorbåd. De vil blve tilbudt plads i 
rundingen ud for havnekontoeret, hvor der er ved at blive etableret ekstra pladser. 

- Vi arbejder på at oprette yderligere pladser rundt omkring – bl.a. ved at forlænge bro 9 og 
fremtidigt en bro 10. 

 
- Møder og arrangementer har været aflyst. Dele af klubhuset har været lukket. 
- Hele klubhuset incl. baderummene åbnes pr. 1. juli.  
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- Vi har søgt om tilskud fra DIF og DGI´s corona-hjælpepulje. Vi søgte om  
100.000 kr. med begrundelse i manglende indtægter fra gæstesejlere i  
begyndelse af sæsonen, svigtende dieselsalg, en aflyst sæson for sejlerskolen,  
færre deltagere i sejlads med klubbens H-både. (Efter mødet har vi fået svar på 
ansøgningen. Vi har fået 36.000 kr. som kompensation). 

 
 
Andre nyheder: 
Projekt Nøglefri havn er meget tæt på at være en realitet. Fremover er det kun et kodet 
marinakort, der kan åbne låste døre. Marinakortet købes i automaten og kodes på havnekontoret. 
Der kan kodes til bestemte døre og der kan kodes med tidsbegrænsning. Brugen af kortet logges, 
så man kan se, hvilke kort der har været i brug.  
 
Der er indgået aftale om levering af en ny dieselstander. Den gamle har svigtet gentagne gange i 
løbet af foråret. Den nye stander installeres inden 1. august. Dieselprisen på havnen ligger 0,50 kr. 
under listeprisen. 
 
Det er desværre IKKE økonomisk rentabelt at sælge benzin. Et tankanlæg vil løbe op i omkring  
kr. 400.000 plus at vi pga. langt mindre forbrug end en ordinær tankstation vil skulle have kr. 17-18 
pr. liter, hvilket der næppe er nogen, der vil betale. 
 
De nye rød/grøn skilte til bådpladserne er modtaget. Nu skal de så monteres på broerne. De 
monteres så de et lette at se, når man kommer sejlende ind mod pladsen og der kommer tydelige 
numre, der kan ses både fra bådene og fra broen.  
 
Kapsejladsafdelingen / Thyge 
Onsdagssejladserne kom med en lille forsinkelse godt i gang og afvikles planmæssigt. 
Fællesspisningen efter sejladsen er genoptaget. 
Hovedkapsejladsen har gennem flere år ikke haft ret mange tilmeldinger. Den bliver ikke 
gennemført i år. 
Nordjylland Rundt bliver gennemført – én båd har forsøgt – én båd har gennemført. Men der er 
stadig tid. 
Der er overvejelser om at lave en Limfjordskapsejlads, hvor relativt nye sejlere kan prøve at sejle 
kapsejlads uden at komme ud på det store hav. 
En anden overvejelse går på, at nye bådejere kan få en rutineret kapsejler med på båden, hvis de 
har lyst til at prøve kræfter med onsdagssejlads. 
 
Sejlerskolen / Martin 
Da corona-restriktionerne blev indført blev duelighedskurset brat afbrudt. Det genoptages efter 
sommerferien med de sidste undervisningsgange efterfulgt af teoretisk og praktisk eksamen. 
 
Skolebådssejladsen i Mille kunne ikke iværksættes på grund af corona-restriktioner.  
Nu kan vi ikke nå at gennemføre 4 måneders kursus i august og september.  
Godt 20 kursister står på venteliste. En stor del af de tilmeldte har bedt om at blive overført til 
2021. 
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For at fastholde interessen vil vi i august og september tilbyde prøveture for de  
tilmeldte. Det er også en mulighed at tilbyde krabbeklubbens og optimisternes  
forældre en inspirationstur. 
 
Skolebådssejladsen kunne også tilbyde weekendkurser, hvor der overnattes i andre  
havne eller for anker. Det vil kræve en større skolebåd, men det vil åbne for nye former for 
sejlerkuser. Der vil blive lavet en beregning på dette. 
 
Afdelingen har brug for flere instruktører. 
 
Webshop / fysisk shop 
I forbindelse med kurserne kan kursister (og andre) købe materialer gennem 
webshoppen på hjemmesiden.  
Nu er det også blevet muligt at købe en del af materialerne direkte på havnekontoret. 
 
H-bådene / Kim N 
H-bådssejladsen fik en lidt forsinket start pga. coronarestriktioner. De 2 klubbåde giver mulighed 
for 8 hold med én bådfører og 2 gaster. I øjeblikket er 5 hold i gang. Begge både deltager i 
onsdagssejladserne. 
De 2 klubbåde har en udmærket vedligeholdelsesstand. 
Afdelingen ønsker sig en trailer, så der kan køres rundt i landet til kapsejladser. 
Afdelingen har behov for at få et andet sted til opbevaring af H-bådenes nøgleboks. 
 
Også H-bådene har brug for flere instruktører / bådførere. 
 
SUP-board / Jakob 
Afdelingen trænger til et boost. Det lille masteskur bliver indrettet til ”Sup-board Center” så 
udstyret bliver mere tilgængeligt og synligt. Vi regner med at kunne åbne for de nye faciliteter i 
løbet af juli. 
 
Handicapafdelingen / Kim T S 
Afdelingen har en kampagne i gang for at få flere sejlere på vandet. Der er også plads til 2 
”rasksejlere”. 
De 2 mini 12 meter både er ved at blive renoveret. De bliver malet i stærker farver – får 
sponsorreklamer - og bliver døbt ”Pink” og Purple”. Stor tak til Flemming Andersen, som har lovet 
at gøre bådene klar til sejlads. 
 
Ungdomsafdelingen / Mette 
Ungdomssejlerne kom hurtigt i gang i takt med at corona-restriktionerne blev lempet. 
Der er kommet 7 nye optimistsejlere og 7 nye mini-optimistsejlere. Afdelingen mangler 2-3 
optimistjoller – gerne med sponsorreklamer. Vi prøver at finde gode brugte joller og fremstille 
endnu en MiniOptimist jolle, for at fastholde det momentum afdelingen har fået. 
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Mette og Jakob organiserer en oprydning og rengøring af jollepladsen. Der skal ny 
tæppebelægning på jollestativerne. Forældrene kan hjælpe, mens de alligevel er på  
havnen og venter på, at børnene er færdige med aftenens sejlads. 
 
Følgebåde 
Alle klubbens følgebåde er på vandet. Med de mange nye jollesejlere er det vigtigt, at grej og 
følgebåde er vedligeholdte og driftsikre. Hvis der er problemer, SKAL det skrives i logbogen, og det 
skal repareres af os selv eller på værksted. 
 
Instruktør- trænermangel 
Der er mangel på trænere og instruktører. Det gælder for ungdomsafdelingen, H-bådene og 
sejlerskolen. 
Mette undersøger om der er ældre jollesejlere, der er interesseret i et kursus, så de kan blive 
jolletrænere. Der skal arbejdes på en plan for at vi kan få en stab af instruktører.  
 
J/70 
Projektet er gået i stå pga. mangel på sponsorer. Projektet parkeres indtil videre. 
 
Aktivitetsafdelingen 
Der er netop afholdt Sct. Hans arrangement med tale, sang, bål og grillede pølser i det, til 
anledningen bestilte gode vejr.  
Der er indtil videre planlagt klubtur 29/30. august, afriggerfest 24. oktober, Damefrokost 14. 
november og julebanko i december. Og så er der jo selvfølgelig fredagsbaren som åbner igen til 
efteråret. 
Der foreslås ”Eventyrsejlads” for både, hvor der er børn ombord, med fokus på aktiviteter for 
børn. 
 
Bygningsafdelingen 
Onsdagsholdet blev brat afsluttet i marts måned, da corona-restriktionerne blev meldt ud. De 
udendørs opgaver, der skulle laves i foråret blev derfor ikke nået. 
Opgaverne for onsdagsholdet bliver noteret og struktureret i OneNote. Ole, Jakob, Kuno og Thyge 
organiserer og strukturerer i praksis. 
Onsdagsholdet arbejder stabilt hen over vinteren med opgaver, der videreføres fra gang til gang. 
Arbejdet udføres onsdag formiddage og holdet består derfor primært af ”arbejdsfrie”. 
 
Der er opgaver, der kræver en koncentreret indsats, der ikke strækker sig over en længere 
periode. Her kunne vi introducere begrebet ”lørdagshold”, der består af medlemmer, der gerne vil 
give en lørdags arbejde efter behov. Mange medlemmer har tilbudt at hjælpe. 
 
Ny koordinator for onsdagsholdet: Thyge har i en lang periode været koordinator for 
onsdagsholdet. Han vil gerne afløses på posten. 
 
Maskinhallen trænger til reorganisering – H-bådenes og skolebåbens sejl og øvrige materialer 
opbevares på balkonen, hvilket kræver plads. Opgaven med oprydning står på Lennarts 
arbejdsliste, så snart han er færdig med at sætte både i vandet. 
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Kirsten Ahlgren 
Referent 
 

Kommende møder:  

20. jul – 31. aug – 28. sept – 6. okt. GF - 30. okt – 21. dec – 11. jan – 15. feb – 15. mar – 23. mar GF  
 

 
 


