Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub
Mandag den 31. august 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.

Personale

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

REFERAT
DELTAGERE: Ole, Jakob, Tove, Jesper og Kirsten. Endvidere deltog Vibeke i første del af mødet.
AFBUD:

Kuno, Thyge

1. Regnskabs- og budgetopfølgning /TSP, OS
Efter en hurtig gennemgang af de vigtigste budget- og regnskabstal besluttede vi, at
bestyrelsesmødet den 28. sep. fremrykkes til 14. september med hovedpunktet regnskab
og budget. Coronaen har vendt op og ned på mange ting i klubben, herunder også
budget og regnskab. På nogle områder er indtægterne steget – på andre områder faldet.
Overordnet set lider økonomien ingen nød. Mange nye medlemmer, udlejning af flere
havnepladser, øget salg af GTL-diesel trækker i den positive retning. Aflysning af sejlads i
sejlerskolen trækker i den modsatte retning.
På baggrund af budgettet for 2020 og de faktiske tregnskabstal skal vi drøfte, hvilke
budgetterede investeringer og vedligeholdelsesarbejder vi kan igangsætte.
Den kommende udskudte generalforsamling vil være en god lejlighed til at konkretisere
vores ønsker og høre medlemmernes ønsker.
2. Havnen
Der er havnemøde med ANF den 9. sep. kl. 9.30. Ole, Jesper og Jakob deltager.
Vi har 422 vandpladser. Heraf er 415 pladser udlejet. De 7 tomme pladser er af en
størrelse, der er uanvendelig til de fleste både. Der er behov for, at vi sammen med ANF
skaber flere pladser.

Aalborg Sejlklub × Skydebanevej 40 × 9000 Aalborg
Telefon +45 98 10 25 75 × www.aalborg-sejlklub.dk

3. Hvordan gør vi os mere attraktive for gæstesejlere – og andre overvejelser
Flere havnepladser – bedre grillfaciliteter ved klubhuset – bord-bænkesæt
flere steder med flisebelægning under - legeplads - læpladser – bedre
faciliteter i gæstekøkkenet – forbedringer i baderummene m.m.
Eventuelt samarbejde med Cafe Salt (ved Friluftsbadet) med rabat til medlemmer og
gæstesejlere.
Muligheden for flere grejhuse for medlemmer blev drøftet.
4. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /alle
Onsdagsholdet starter onsdag den 23. september. Thyge og Jakob koordinerer.
Ole: Dieseltank er installeret og fungerer tilfredsstillende. Der er pænt salg.
Hånddesinfektionsdispensere til klubhuset er bestilt for meget længe siden, men nu er
de her og Lennert sætter dem op.
Jakob: Arbejdslørdag – Jakob laver en oversigt over opgaver, der kan laves en lørdag af
en flok medlemmer - grillmad til frokost.
Lennert og Jakob er i gang med planlægning af efterårets bådoptagning.
Jesper: Sejlsportsligaen - vi fortsætter vores engagement og håber, det bliver
gennemført i 2021.
Kirsten: Sejlerskolen får mange tilmeldinger i øjeblikket. Der er pt. 48 tilmeldte til
Duelighedskursus 2020 – og 27 vil gerne på Praktisk sejlads med skolebådene 2021.
Vi får vanskeligt ved at klare efterspørgelsen med de nuværende skolebåde. Er der basis
for at få mere skolebådskapacitet?
5. Eventuelt
Intet
Kirsten Ahlgren
Referent

Kommende møder:
28. sep. – 20. okt. Generalforsamling – 26. okt. – 21. dec. – 11. jan./2021 – 15. feb/2021 – 15.
mar/2021 - 23. mar. 2021 Generalforsamling
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