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Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 11. januar 2021 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, TST 
 
Afbud: JMA 
 
På grund af coronarestriktioner blev mødet afviklet som et digitalt møde, hvor OS, TST og KAH befandt sig i 
mødelokalet. De øvrige deltog hjemmefra. 
Vibeke deltog under punkt 1. 

Referat 
1. Regnskabs- og budgetopfølgning /TSP, OS  

Foreløbigt resultat for 2020 og hovedpunkterne i budget 2021 blev gennemgået. Plan for regnskabsafslutning 
gennemgået. 
 
Der er igen lavet en ansøgning til DIF og DGI’s coronahjælpepulje med svar til marts 2021.  
Vi har i 2020 modtaget kr. 64.800 og forventer at få lidt mere i 2021. 
 
I forbindelse med skift af dieselstander fra OK til Shell kan vi ikke beholde vores andelskapital hos OK. 
De 58.232,85 kr. udbetales 100% med en årlig rate over 5 år. Første rate år 2022 
 
For 5 år siden lånte vi i Dansk Sejlunion kr. 75.000 til køb af en H-båd. Restbeløbet kr. 9.000 betales primo 
2021.  
 
Der har været en skade på en båd i forbindelse med optagning. Skaden er meldt til forsikringen, og vi 
afventer svar. 
Gennem vores medlemskab af FLID, Foerningen af lystbådehavne i Danmark har vi bedt 
ForsikringsMæglerGruppen Danmark om at gennemgå alle vores forsikringer, for at sikre os den bedst mulige  
forsikringsdækning. Med den rabat vi vil opnå gennem FLID, forventer vi en besparelse på vores samlede 
forsikringer. Vi bliver orienteret løbende i hele processen. 

 
Der er tilsagn om sponsorat fra TrygFonden, men de 7.500 kr. kan desværre kun bruges til en ny hjertestarter. 
Vi har allerede en hjertestarter. Vi har derimod fået afslag på nye batterier og på egen opsætningsudgift. 
 
Vi havde ansøgt TrygFonden om 20 redningsstiger og 40 redningskrandse. Vi har kun fået bevilliget et par 
stiger, men fundraisingafdelingen fortsætter med at søge. 
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2. Plan for generalforsamling 2020 og 2021  

GF skal afholdes den 23. marts og skal varsles senest den 5. februar.  
Varslingen skal sendes til medlemmerne på mail, offentliggøres på hjemmesiden og opslås i klubhuset  
Vi følger DGI´s hjemmeside og webinarer, for at se deres jurists anvisninger på en generalforsamling i skyggen 
af corona. 
Med de nugældende restriktioner i forbindelse med covid-19, er det ikke muligt at lave en fysisk 
generalforsamling.  
Digital generalforsamling  er kun mulig, hvis det er en mulighed efter vedtægterne. Sådan en paragraf har vi 
ikke, så digital generalforsamling er ikke en mulighed, med mindre vi påberåber os nødret. 
Når forsamlingsloftet hæves, er der derimod mulighed for at afvikle en fysisk generalforsamling med et 
maksimum deltagertal og med tilmelding. Vi skal under alle omstændigheder følge myndighedernes 
anvisninger mht. deltagerantal. Mødet kan evt. streames, så man hjemmefra kan følge det – men der er ikke 
mulighed for at deltage i afstemningen hjemmefra. 
 
Vi overvejer forslag til generalforsamlingen: skal vi foreslå en ny paragraf, der tillader digital 
generalforsamling? – skal vi begynde at forberede udskiftning af traveliften? – skal vi indføre en november-
generalforsamling, hvor kommende års budget diskuteres og vedtages?  

3. Godkendelse af prisliste 2021  

Der blev foretaget enkelte justeringer på prislisten. Prislisten blev derefter godkendt. 

4. Køb af J-70-båd i dette forår /TST 

Vi modtog før jul en forespørgsel fra Sejlsportsligaen, om AS er interesseret i at køb en brugt J-70’er. 
Vi indstiller, at  vi svarer Sejlsportsligaen, at vi ønsker at komme på købslisten. 
I december 2019 modtog vi en tilsvarende henvendelse fra ligaen. Prisen for en tilsvarende båd med et stel 
sejl og trailer var dengang 305.000 kr. Hvis ligaen modtager købstilsagn til alle 7 både, vil prisen nok ligge på 
samme niveau. Det vides ikke, hvornår der skal gives et bindende købstilsagn. 
 
AS har nu tilsagn fra fonde m.m. for 215.000 kr. Dertil kommer 3 fondsansøgninger a’ 50.000 kr., hvor 
svarene forventes i februar og i april. Der er fortsat andre ansøgninger, vi ikke har fået svar på. 
Vi er dermed tæt på at have fondsmidler nok til at købe. 
Vi kan også overveje muligheden for at private medlemmer kan give et sponsorat med skattefradrag.  
Men pt. mangler vi altså ca. 105.000 kr. 
Beslutning: Thyge melder os på købslisten og arbejder videre med projektet 

5. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /ALLE  

Onsdagsholdet: Pga. seneste stramninger i forsamlingsforbud, afstandsregler m.m. er opstarten efter nytåret 
udsat til den 20. januar.  Af opgaverne er opsætning af videoprojektorer og routere højt prioriteret. Det 
samme gælder indretning af SUP-rummet og reparation af jollehusets tag. 
 
Jolleafdelingen har gennemført en omfattende oprydning i Jollehuset. Storjolleejerne med rig og sejl på sejl-
loftet opfordres til at sætte mærkeseddel på deres ejendele ( som i masteskurene).  
I forbindelse med tagreparationen vil det være bekvemt, om der kan ryddes op på loftet.  
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6. Eventuelt 

Intet. 

 
 
Kirsten Ahlgren 
Referent 

 

 

 

Kommende møder:  
 
2021 
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 


