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Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 08. februar 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, JMA 
 
Afbud: ingen 
 
På grund af coronarestriktioner blev mødet afviklet som et digitalt møde, hvor OS, TST, TSP KAH, JMA befandt sig i 
mødelokalet. KEN og JSC deltog hjemmefra. 

Referat 
1. Gennemgang af regnskab og årsrapport 2020  

Grundig gennemgang af saldobalance og de enkelte poster i regnskabet. 
Kasserer, formand og leder af havnekontoret får de sidste detaljer på plads i løbet af ugen, herefter vil bestyrelsen 
underskrive, og regnskabet kan overgives til foreningsrevisorerne. 
 

2. Gennemgang af forslag til budget 2021  
Forslag til budget 2021 blev gennemgået og efter enkelte justeringer godkendt.  Enkelte poster skal beregnes en 
ekstra gang. Det gælder f.eks. undervisning i sejlerskoleregi. De 3 duelighedskurser er sat på pause pga. 
coronarestriktioner, og der kan i værste fald blive tale om, at kursister skal have kursusgebyr refunderet. Det er 
ligeledes tvivl, om sommersejladsen med skolebådene kan gennemføres. 
 

3. Plan for generalforsamling 2020 og 2021  
Generalforsamling 2020 kunne ikke gennemføres pga. coronarestriktioner.  
Vi har konsulteret en jurist ansat i DGI og fået vejledning i, hvordan vi kan afholde generalforsamling i en tid med 
coronarestriktioner. 
Vi er i det juristerne kalder en nødretstilstand, som betyder at vi kan ”bøje” vedtægterne lidt. På den måde kan vi  
gennemføre generalforsamling 2020 og 2021 på samme møde. Vi har indkaldt til GF den 23. marts med en 
reservedato den 4. maj. Er vi nødt til at flytte mødet pga. myndighedernes anbefalinger eller regler, vil der komme nyt 
varsel og udsendelse af dagsorden og bilag i overensstemmelse med vores vedtægter. 
Vi har reserveret en sal i Nørresundby Idrætscenter, ligesom vi arbejder med muligheden for en hel eller delvis online 
generalforsamling, som også muliggøres af nødretsreglerne. Det er absolut ønskeligt med en fysisk GF, så hvis en 
udskydelse af mødet til 4. maj, vil give den mulighed, vil vi vælge den løsning – evt. med mulighed for at deltage 
online. 
For at få adgang til teknisk hjælp til gennemførelse af online registrering og afstemning på generalforsamlingen, skal vi 
være medlem af DGI. Vi tegner derfor et gratis medlemskab gældende for 2021. 
Vi har brug for et par IT-kyndige til at håndtere en online generalforsamling. Vi håber, de kan findes blandt vores 
medlemmer. 
 
Varslingen, der skal udsendes pr. mail 6 uger før GF den 23. marts er allerede udsendt, ligesom opslag i klubhuset er 
hængt op og info er lagt på klubbens Facebook profil. 
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4. Beslutning om svar til Sejlsportsligaen vedr. køb af J/70  

Dansk Sejlunion har udbudt 7 stk. J/70 sportsbåde til salg for 345.000 kr. pr. stk. De 7 både har  
pga coronasituationen sidste sommer kun sejlet 3 weekender og fremstår derfor som nye. 
Vi har pt. tilsagn om fondsmidler på 150.000 kr. samt 25.000 kr. i et privat sponsorat, i alt 275.000 kr. 
Vi afventer svar fra yderligere 3 fonde, hvor der er søgt i alt 150.000 kr. 
Der er udarbejdet budget for driften.  
Der er behov for en koordinering, så der skabes sammenhæng mellem den nye J/70´er, de 2 klubejede H-både og 
skolebåden Mille. TST, JSC, KAH beskriver området sammen med afdelingslederne for sejladsafdelingen og 
sejlerskolen, sådan at klubbens sejleraktiviteter konceptuelt og prismæssigt vil passe sammen. 
Vi er nu så tæt på det økonomiske mål, og forventer at kunne skaffe den sidste del af købesummen, at bestyrelsen 
beslutter at meddele DS, at vi gerne vil købe, da vi alternativt risikerer at båden bliver solgt til en anden klub. 
 

5. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /ALLE  
OS: Forhandling om salg af benzin på havnen. 
Ole har været i forhandling med en mulig investor, der vil være med i finansieringen af et benzinanlæg på havnen i 
forbindelse med vores dieselanlæg på bro 5. Pt. er Struer er det eneste sted i Limfjorden, hvor det er muligt at købe 
benzin på havnen.  
En foreløbig anlægspris lyder på 865.000 kr. Beløbet dækker en 20.000 liter nedgravet tank, opdelt med 12.000 liter 
diesel og 8.000 liter benzin, olieudskilleranlæg, entrepenørarbejde, eltavle, lednings- og helt ny rørføring, samt en 
ombytning af vores diesel-stander til en dobbeltpumpe, til både diesel og benzin. Lystbådehavne i Danmark, som vi 
kan sammenligne os med, og som sælger både diesel og benzin, sælger i forholdet 60% diesel/40% benzin. Vi har solgt 
ca. 100.000 liter diesel i 2020, hvilket vil betyde, at der kan forventes et salg på 50-60.000 liter benzin.  Vi vil i 
forbindelse med anlægget få en ny, større og mere sikker nedgravet dieseltank, så vi på den måde ikke skal have den 
ikke så kønne container stående længere. Ole fortsætter forhandlingerne med investor og brændstofselskabet. 
 
KAH: Sejlerskolen – duelighedskurserne med 63 kursister er sat på pause pga. forsamlingsloftet på 5 personer. 
Der er nu 28 kursister, der har tilmeldte sig til sejlads med skolebåden Mille og H-bådene. 
Der vi blive afholdt et fælles møde for instruktører, bådførere og interesserede, når forsamlingsloftet hæves.  
 

6. Eventuelt  
KEN: Der er ved at blive opsat LED-lys i undervisningslokalet. 
TST: Thyge ønsker en ”stoleflyttevogn” til klubhusets mange stole. Kuno undersøger markedet – type og pris. 
 
 
Kirsten Ahlgren 
Referent 

 

 

Kommende møder:  
 
2021 
8. mar – 15. mar (planlægning GF) – 23. mar GF – 5. april – 4. maj (alternativ dato for GF) - 10. maj – 7. juni –  
5. juli – 9. august – 6. sept – 4. okt – 8. nov – 6. dec 


