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Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 14. december 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. 
 
 
Deltagere: OS, JSC, TSP, KAH, KEN, JMA, TST 
 
Afbud: ingen 

Referat 

1. Regnskabs- og budgetopfølgning 2020 /TSP, OS  

Forventet resultat for 2020 og beslutning om igangsætning af budgetterede 
investeringer, herunder fordeling af midler til afdelingerne.  

De seneste regnskabstal blev sammenholdt med budget 2020. Ved budgetlægningen i 
foråret, har vi ikke kunnet forudse, hvilken betydning coronapandemien fik for årets 
bevægelser og resultat. Der vil derfor blive lidt ”gyngerne og karraussellerne” over årets 
budget-regnskab.  

2020 har været atypisk: mange nye medlemmer – mange udlejede havnepladser –- flere 
kursister på duelighedskurser – aflyst sommersejlads med skolebåden – flere opgaver på 
havnekontoret - færre gaster på H-bådene – øgede udgifter til rengøring og forholdsregler i 
forbindelse med corona. Alle disse forhold vil påvirke regnskabet. 

Bestyrelsen har, pga dels den manglende generalforsamling og den usikre situation 
Corona-pandemien har skabt, ageret forsigtigt og fulgt budget og regnsbab tæt. På trods af 
de manglende aktiviteter og de ekstra udgifter, vil vi komme ud af 2020 med et overskud 
på bundlinjen. 

2. Lokaletilskud, Aalborg Kommune /OS  

Aalborg Kommune har netop udsendt regnskabet for 2019. Kassereren undersøger, om vi 
har modtaget det korrekte tilskud i 2020. Vi har haft større udgifter til rengøring, og vil 
også have det fremover pga corona.  
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3. Budget 2021 /TSP/OS 

Det er tid til at forberede budgettet for 2021  
OS har lavet et forslag til budget 21 som blev gennemgået og drøftet. Det  
bygger på 2020 forbruget og forventede omkostninger til drift af afdelingerne, 
investeringer og vedligeholdelse. Vi arbejder videre med dette på de kommende møder 
mhp. godkendelse på forårets generalforsamling.  

  

4. Prisliste 2021  

Gennemgang af medlems- og gæsteprislisterne 2020  
OS har lavet udkast til 2021 prisliste, som blev gennemgået mhp. godkendelse på mødet  
i januar. Der er tale om mindre justeringer. Punktet behandles igen på næste møde.  

5. Eventuelt  

Der er fra medlemmers side udtrykt ønske om, at der opsættes en benzinstander i  
AS. Dels til eget brug og dels til at sælge. Der kan ikke købes benzin i andre havne i 
området. Vi har en mulig investor og er i gang med at undersøge behov og økonomi. 

 

Kirsten Ahlgren 
Referent 

 

 

 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder:  
 
2021 
11. jan – 8. feb – 8. mar – 15. mar (planlægning GF) – 23. mar GF – 5. april – 10. maj – 7. juni –  
5. juli – 9. august – 6. sept – 4. okt – 8. nov – 6. dec 


