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Bestyrelsens beretning  
Sikken et år – 2020 kunne have været så godt, hvis ikke det var fordi en mikroskopisk lille virus valgte at 
genere hele menneskeheden og tvinge os ud af vore sociale sammenhænge og vante rutiner. Når det er 
sagt, skal det selvfølgelig nævnes, at 2020 også bød på gode sejleroplevelser og en god dansk sommer med 
en tallerken fuld af blandet vejr og vind fra alle retninger. 
 
Vi har i 2020 sagt goddag til en masse nye medlemmer, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at byde 
hjertelig velkommen. Det har givet en masse ekstra liv på havnen og betydet, at vi var få procent fra, at alle 
havnepladser var udlejet, og intet tyder på, at 2021 kommer til at halte bagefter på den front. 
 
Til trods for at de udenlandske gæster udeblev, er antallet af overnatninger i 2020 ikke væsentlig ændret i 
forhold til året før. Det er blot danske sejlere, der har fundet vej til Aalborg Sejlklub. Vi siger pænt tak for 
besøget og håber, de kommer igen. 
 
 
Frivillige i Aalborg Sejlklub 
Tak til afdelingslederne og alle vores frivillige i klubben for at få tingene til at ske, til gavn og glæde for alle 
medlemmerne i Aalborg Sejlklub. Uden jer ville vi ikke kunne drive en så stor klub med så mange faciliteter 
og aktiviteter. Vi sætter stor pris på jeres engagement og glæder os til at arbejde sammen med jer i den nye 
sæson. 
 
 
Andelsforeningerne, bådhaller og grejhuse  
Der er gennem flere år arbejdet på aftalesættet, der definerer forholdet mellem andelsforeningerne og 
Aalborg Sejlklub. Det drejer sig om brugs- og vedligeholdelsesaftaler, fællesaftale, basispriser for andele 
samt en skabelon til andelsforeningers vedtægter. 
Aalborg Sejlklubs bestyrelse har sammen med de 6 andelsforeninger gennemført processen og enkelte 
medlemmer har fået udleveret ”overgangsdokumenter”, der sikrer en retfærdig overgang til de nye aftaler. 
 
Baggrunden for aftalerne er, at bestyrelsen ønsker, at der er ensartede og gennemsigtige regler for alle 
andelsforeninger under Aalborg Sejlklub, og at alle klubbens medlemmer har de samme muligheder for  
at komme i betragtning til at købe en andel. 
 
Stor tak til andelsforeningernes bestyrelser for deres store arbejde og deres forståelse og fairness i 
arbejdet. 
 
Afslutningen på dette projekt giver plads for bestyrelsen til at overveje, hvordan der kan skabes endnu flere 
muligheder for medlemmerne for opbevaring af grej mv. Ventelisterne til haller og grejhuse viser, at der er 
stor interesse for den mulighed.  
 
 
Aalborg Nørresundby Fritidshavne, ANF 
ANF er foreningen, som Aalborg Kommune har givet en brugsaftale for de 5 fritidshavne: Aalborg Sejlklub, 
Sejlklubben Limfjorden, Vestre Bådelaug, Fiskerklyngen og Nørresundby Lystbådehavn. ANF ledes til dagligt 
af en administrator, en bogholder og formændene fra de 5 medlemsklubber. I 2020 blev formanden for 
Aalborg Sejlklub valgt til formand i ANF for en 2-årig periode. 



 

Det er ANF, der har vedligeholdelsen på broerne, og der er i foråret lavet forbedringer på jollebroerne, 
broerne ved mastekranerne og de broer som traveliften kører ud på. Fundamentet til mastekranerne er 
efterset og forstærket. Vi har opgraderet og opsat flere el-standere.  
 
 
Administration og regnskab 
2020 har været et meget travlt år på kontoret. Masser af forespørgsler om havnepladser, stor tilgang af nye 
medlemmer, samtidigt med at det daglige regnskab skal laves. Vores nye IT-systemer Zietwing 
havneadministration og e-conomic økonomistyring, som vi indførte i 2019, begynder at vise deres 
effektivitet. Der har, som med al nyt IT, været udfordringer undervejs, men IT-systemerne er i det store 
hele en væsentlig forbedring. 
 
Vi arbejder kontinuerligt på at effektivisere arbejdsgange og indføre procedurer, der minimerer fejl i 
bogholderiet og efterfølgende beskrive disse arbejdsgange.  
 
Vi har gennem de sidste 3 år indført forbedringer af sikkerheden i klubbens administration.  
Aalborg Sejlklub har haft en god vækst i klubbens økonomi, og det betyder mere arbejde og større ansvar. 
Vi har haft assistance fra ekstern revisor, som har hjulpet med udformning af kontoplan, afskrivninger, 
moms og interne procedurer. Vi har inddraget Dankort udover det, der benyttes af vores daglige leder af 
havnekontoret, vi har indført, at købsbilag skriftligt skal godkendes af indkøber samt ansvarlig 
afdelingsleder eller bestyrelsesmedlem. Betalinger fra bankkonti skal godkendes af 2 personer, og vi har 
indført en opdeling mellem bogholderi og ledelse, således at kun bogholderen bogfører, og bestyrelsen 
med kassereren i spidsen har ansvar for diverse kontrolfunktioner. Regnskabets størrelse og kompleksitet 
er vokset til en størrelse, som kræver mere end hvad en frivillig bestyrelse kan være ansvarlig for, hvorfor vi 
overvejer at lade et revisionsfirma stå for dette i fremtiden. 
 
Som det kan læses i regnskabet, har corona-pandemien ikke gjort så stor skade på klubbens økonomi, som 
på vores aktiviteter og det sociale liv. Vi har fået hjælp fra DGI/DIF corona hjælpepuljen til at dække noget 
af det tab, vi har haft ved manglende aktiviteter og sponsorstøtte. Det gode resultat for havnedriften gør, 
at vi kan speede op på vedligeholdelsesplanerne og lægge flere penge til side til større investeringer som  
fx udskiftning af travelift og mastekraner. 
 
Vi har brugt en del kræfter på i samarbejde med FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark), at finde 
bedre forsikringsalternativer, så vi både kan få mere præcis dækning og samtidig få den billigst mulige pris. 
Vi forventer at dette projekt vil bære frugt i 2021-22. 
 
Vi har til stadighed ønsker om at kunne forbedre klubben og investere i både og materiel, der gør Aalborg 
Sejlklub til et sjovt og spændende sted at være for medlemmerne. Vi ønsker at forbedre forholdene for 
bådejere og gæster i havne, give nye sejlere de bedste forhold til at blive gode sejlere, give vores børn og 
unge gode alternativer til at sidde hjemme foran computeren, så derfor søger vi flere fundraisere, der vil 
hjælpe med at søge fonde og sponsorer.  
 
 
Havne- og områdeafdelingen 
Det gode vejr gav godt med liv på havnen. Vibeke og Lennert har haft travlt med at servicere medlemmer, 
gæster og mange nye medlemmer. Rigtig mange har købt båd, og det gav Vibeke sved på panden, da der 
skulle findes mange nye pladser. Det var ikke alle der var havnepladser til, så ventelisten blev ekstra lang. 
Der arbejdes kraftigt på at udbygge med flere pladser i 2021.  
 
Liften har kun givet få problemer, og de problemer der var, blev løst af onsdagsholdet. Liften er  
løbende blevet vedligeholdt og serviceret. 



 

Træerne blev ikke beskåret af kommunen i 2020, det forventer vi så bliver gjort i 2021. 
Vi arbejder stadig sammen med ANF for at få udvidet vores landpladsarealer, så der kan blive lidt mere luft 
mellem bådene. Aalborg Sejlklub er blevet en meget populær vinterhavn, så der er i de seneste år opstået 
et ekstra behov for vintergæstepladser.  
 
Alle havnepladser har fået nye grøn/rød skilte på, hvor der er påsat pladsens nummer.   
 
Vi har købt nye træklodser til opklodsning af både i stativerne. De fleste af de gamle var lavet af for blødt 
træ, som blev presset sammen. Nu er alle klodser i hårdt træ, der holder til mange års brug. 
 
I sommeren 2020 kulminerede problemerne med det gamle og slidte dieselanlæg. Vi havde budgetteret 
med et nyt anlæg i 2021, men vi blev nødt til at tage en beslutning om udskiftning, da vi alternativt ikke 
kunne have serviceret klubbens medlemmer og gæster med salg af diesel. Det er nu udskiftet med et nyt  
og moderne anlæg. I slutningen af 2019 skiftede vi over til GTL-diesel, hvilket har givet et stort ekstra salg. 
 
Vores havneassistent fratrådte i oktober og Palle Klith blev hyret ind som afløser til at tage bådene op.  
Vi forventer at ansætte en ny havneassistent i løbet af 2021. Palle har gjort det godt, og har udover at køre 
liften også ryddet op på området.  
 
Afdelingsleder Claes Strue 
Havneinspektør Jakob Marquard 
 
 
Bygningsafdelingen 
Vores bygninger er i god stand, og der er i årets løb gennemført egentlige forbedringer samtidig med det 
generelle vedligehold. 
 
I forbindelse med at vores havneassistent fratrådte i oktober, har Alina, Thomas og Malte – nogle af vores 
søde unge medlemmer, overtaget rengøringen af klubhuset. Det har vi fået meget ros for, og den ros gives 
hermed videre. 
 
Det nye WIFI i klubhuset er nu installeret. Udstyret består af 3 ”hot spots” rundt om i huset og med et 
lukket netværk til havnekontoret, et til medlemmer og et til gæster og med dobbelt op på hastigheden. 
 
Projekt nøglefri havn er gennemført. Der er nu etableret elektroniske låse, hvor det er muligt. Vi har fået 
kommunalt tilskud til udskiftningen. De fysiske nøgler er således udskiftet med en kode på havnekortet, et 
nøglekort eller en nøglebrik. 
 
Undervisningslokalet på 1. sal er blevet opgraderet. Den lidt søvnige belysning er erstattet af LED belysning. 
Der er opsat en ny kraftigere projektor. Den gamle projektor er blevet fast installeret i det lille teorilokale i 
stueetagen. 
 
I det lille rum ved siden af undervisningslokalet på første sal, er der indrettet et depot med et kraftigt 
reolsystem og store kasser til opbevaring. Onsdagsholdet og klubbens afdelinger har fået tildelt plads efter 
behov, så der nu er mulighed for at have væsentlig bedre orden i vores ting. 
 
 
 
 
 
 



 

Onsdagsholdet (en del af bygningsafdelingen) 
Mange af opgaverne er løst af onsdagsholdet. 10-15 medlemmer med tilsammen stor praktisk viden  
og erfaring mødes om onsdagen i vinterhalvåret og udfører små og store projekter både indendørs og 
udendørs til gavn for klubben. De starter med morgenkaffe og afslutter arbejdsdagen med en lille frokost. 
Corona-restriktionerne medførte desværre aflyste dage i foråret og meget få fremmødte i efteråret.  
Dette på trods, har onsdagsholdet nået en lang række jobs og tusind tak for det.  
 
Af større gennemførte arbejder kan nævnes: 

• Tyverisikring af døre/ nyt låsesystem 
• Vinterklargøring af havnebassinet 
• Stativ til særligt store master uden på maskinhallen (montering udsat) 
• Reparation af mastekraner og havnefyr 
• Renovering og vedligehold af følgebådene (RIB-, Ryds- og Kegnæs-jollerne) 
• Servicering af alle klubbens påhængsmotorer 
• Oprydning i et masteskur og indretning til SUP’erne og Sit-on-top-kajakkerne 
• Vejrstationen flyttet til ydermolen - viser vejr-info på hjemmesiden og en app på mobilen. 
• Opsætning af rød-/grøn-skilte ved alle havnepladser. 
• Male porte, yderdøre og AS-logo på gavlene. 
• Hjertestarter flyttet til central plads uden for havnekontoret. 
• Opstilling af el-stander på P-pladsen til autocampere (og el-biler) 
• Indretning af stort materieldepot på 1.sal. 
• Montering af fast videoprojektor i lille klublokale og i undervisningslokalet på 1.sal. 
• Indretning af værksted (uden håndværktøj) til alle medlemmer ved benzinskuret. 

 
Når opgaver kræver autorisation, tilkaldes professionelle håndværkere. 
 
Koordinator for onsdagsholdet Thyge Steffensen 
Bygningsinspektør Kuno Engler 
 
 
Uddannelsesafdelingen 
Aktiviteterne i uddannelsesafdelingen blev stærkt påvirket af corona-restriktionerne. De 2 duelighedshold, 
der startede oktober 2019, nåede ikke at blive færdige, før corona-restriktioner i marts måned lukkede al 
undervisning ned. De sidste undervisningsgange samt den teoretiske og den praktiske prøve blev dog 
afviklet inden efterårsferien.  
 
Interessen for duelighedsundervisning er meget stor. Efter efterårsferien startede 3 nye hold, som 
desværre har holdt pause siden december måned - igen på grund af corona-restriktioner.  
 
Der er gennemført et speedbådskursus, et SRC-kursus og et yachtskipper 3 kursus i løbet af 2020. 
 
Den store interesse for teoretisk undervisning har medført et øget salg af undervisningsmaterialer gennem 
webshoppen. Webshoppen har gjort det meget lettere at administrere tilmeldingerne til de forskellige 
kurser. 
 
Skolebåden Mille blev opgraderet med nye instrumenter. Mille kom i vandet i april, men kunne ikke sejle 
med kursister pga. afstandskravet. De tilmeldte kursister blev tilbudt smagsprøver på sejlerlivet i form af 
aftenture på vandet i Mille og i private både. Tak for hjælpen fra vores medlemmer. 
En del af kursisterne har i stedet meldt sig til sejlads i 2021. 
 
Vi har fået støtte gennem DGI/DIF corona-hjælpepuljen med begrundelse i aflyste kurser. 



 

Vi har fortsat ambitioner om at blive center for sejleruddannelser i Nordjylland. Men vi skal lige  
have corona-restriktionerne på afstand. 
 
I øvrigt udvider vi samarbejdet med sejladsafdelingen. Mille kan i den kommende sæson ikke rumme  
det store antal tilmeldte, så vi forsøger at sluse nogle over i H-bådssejlads. 
 
Undervisningslokalet på 1. sal er blevet opgraderet. Der er i forbindelse med det nyindrettede  
depot på 1. sal opsat skabe til undervisningsafdelingens materialer. 
 
Afdelingsleder Martin Romanius 
 
 
Ungdomsafdelingen 
Vi har i 2020 oplevet en kraftig stigning i tilgangen af jollesejlere, mini-optimister og krabbefangere.  
Vi har oplevet en stigning på 33% af nye sejlere (dvs. 6 nye sejlere - så vi i alt har 18 sejlere fordelt på 
optimistjoller, zoomjoller og laserjoller). Mini-optimisterne har også oplevet en massiv fremgang med 7  
nye sejlere og tre på ventelisten. Vi er i øjeblikket i gang med at udvide flåden af mini-optimistjoller fra 2  
til 4 og planlægger i den kommende sæson at have 2 mini-optimist hold, så endnu flere børn i alderen 6-8 
år kan komme på vandet. Ligeledes har krabbeklubben været et tilløbsstykke med 20 krabbefangere, som 
har gjort havnen usikker for krabber og vandmænd.    

• Aktiviteter i krabbeklubben: Bygget genbrugsbåde, fanget krabber, kogt krabbekløer og smagt på 
dem, bagt snobrød, stået på SUP-board og roet kajak. 

• Aktiviteter til mini-optimist: Sejlet med motor, sejlet med halvsejl, sejlet efter bøjer, lavet optimist 
ringridning og været på skattejagt rundt i havnen i optimistjollen.  

• Jollesejlerne har fået lov til at prøve kræfter med 505-jollerne og J/70 sportsbådene, som venligst 
var udlånt af Sejlklubben Limfjorden. Det var sjovt at prøve noget andet og gav en god oplevelse til 
fællesskabet. Men ellers har antallet af stævner desværre været begrænset i 2020.  

• En af vores optimistsejlere kvalificerede sig til nordisk mesterskab i Finland.  
• En gruppe sejlere været til Lillebæltsmesterskaberne. 
• Vi havde en fælles klubtur til Sunds, hvor en stor del af sejlerne deltog. 
• Hen over vinteren har vi dels haft teori og e-sejlads.  
• Vi har valgt at sende tre af vores ældste ungdomssejlere på træneruddannelse (instruktørkursus og 

duelighedsbevis) for derigennem senere at kunne tilbyde dem et trænerjob i klubben.  

Afdelingsleder Mette Vesterø 

 
Sejladsafdelingen 
Sejladsafdelingen råder over klubbens to H-både JuHuu og JuHej. Corona-restriktionerne lagde desværre en 
dæmper på opstart af sæsonen og på det totale deltagerantal. Alt tilskrives de daværende 
restriktioner. Godt inde i foråret åbnede det en smule op, dog kun med én deltager + bådfører pr. sejlads. 
Sidste halvdel af sæsonen sejlede vi normalt med fuld besætning. Begge H-både deltog med stor succes i 
klubbens onsdagssejladser. Den ene en kvindebåd. Alt i alt en lidt amputeret sæson, men trods alt kom vi 
da ud at sejle. 
  
Sejladsafdelingen tilbyder i øvrigt sejlads til medlemmer 

• der er vokset ud af jollerne 
• der har været på kursus i skolebåden Mille  
• der ønsker mere erfaring i praktisk sejlads 
• der blot ønsker hyggelige og udfordrende aften- eller dagture på fjorden i ”en rigtig sejlbåd” 



 

  
Afdelingen vil gerne have flere bådførere til at hjælpe med afvikling af sejladserne. 
Vi har der ud over ambitioner om at få en trailer, så bådene kan komme til stævner og sejladser udenbys. 
 
Bestyrelsen har efter moden overvejelse besluttet at sælge vores tre Ynglinge-både, da de ikke har været 
benyttet i flere år. Nu gør de gavn i andre sejlklubber. 
  
Afdelingsleder Kim Nielsen 
 
 
Kapsejladsafdelingen 
Onsdagssejladsen:  
Sæsonen blev desværre kort pga. corona-restriktionerne. De 25 tilmeldte deltog i 12 sejladser hen over 
sommeren. Vindere blev Jacob Mikkelsen i ”Solofiden” (Flagløbet), Jakob Gaarn Svendsen i ”Liva” (De store 
både) og Kim Nielsen i ”Juhuu” (De små både). 
 
Hovedkapsejladsen:  
Vejrmeldingen lød på masser af vind og byger. Af de 10 tilmeldte gennemførte de 8 og fik en ”rusketur” på 
Gjøl Bredning før vendemærket ved Dragets østkost. Førstepladsen gik til ”Juhuu”, klubbens ene H-båd. 
Den anden klubbåd JuHej blev nr. 8. 
 
Nordjylland rundt 2020:  
Kapsejladsen blev igen vundet af Mogens Tomra Laursen (skipper) i ”White Beam”. Som eneste 
gennemførende båd vandt de igen i år Stig Larsens udsatte vandrepokal, Stormglasset. På hjemmesiden 
kan ”White Beam”-besætningens beretning om turen læses sammen med beretningen fra Henrik Ottosens 
start i ”Valkiria”. Deres tur sluttede i Thyborøn på grund af hårdt vejr. 
 

Afdelingsleder Thyge Steffensen  
 
 
Ligasejlads med J/70 sportsbåde 
I 2019-2020 indgik vi et samarbejde med Hals Bådelaug, Sejlklubben Limfjorden, Nibe sejlklub, Aalborg 
Kommune og Sejlsportsligaen om at få sejlsportsligaen til byen tre år i træk, med 1. og 2. divisions 
sejlsportligastævner ved Honnørkajen i Aalborg.  
 
Hvert stævne bringer ca. 100 sejlere på vandet over en weekend, plus masser af muligheder for alle andre 
for at komme på vandet i ligaens 10 J/70 sportsbåde mellem stævnerne. Desværre satte coronavirussen en 
stopper for stævnet i 2020. Men sejlsportsligaen vender tilbage i 2021 og 22, hvor vi får brug for masser af 
hjælp fra klubbens medlemmer.  
 
Vi håber, at Aalborg Sejlklub også kan komme på vandet i 2021 i en nyindkøbt J/70. Der arbejdes i hvert fald 
ihærdigt på at skaffe fonds- og sponsormidler til køb af en af Dansk Sejlunions brugte både fra 
sejlsportsligaen. 
 
Jesper Schultz 
 
 
Handicapafdelingen 
Afdelingens både er en Olsen Twin, til 2 personer. Og så er der de små sjove mini 12 meter, der er blevet 
renoveret og malet i friske farver. Desværre har aktiviteten i 2020 været begrænset. Nok primært pga. 
corona-situationen. Vi håber at se nye medlemmer den kommende sæson. Selv om det er 



 

handicapafdelingens både, er der også plads til rasksejlere, hvis nogle af klubbens garvede  
medlemmer har lyst til at komme meget tæt på vandet. 
 
Afdelingsleder Kim Thorup Sørensen 
 
 
SUP-afdelingen 
Der var planlagt opstart af en række aktiviteter i afdelingen, men også her var coronavirussen imod vores 
planer. Der blev udlejet SUP boards og kajakker til dem, der havde lyst til at komme på vandet på egen 
hånd. Der er indkøbt materialer til at indrette et SUP- og kajakhus, som vil stå klar inden sæsonstart 2021. 
 

Afdelingsleder Jakob Marquard 
 
 
Aktivitetsafdelingen  
Året startede fint og med et meget ambitiøst program med mange gode aftaler om foredrag. 
 
Sejlklubbens Nytårskur er legendarisk, hyggelig aften for alle frivillige, du kan komme med næste år, hvis  
du er frivillig i et af klubbens mange udvalg. 
 
Midt i januar havde vi besøg af en repræsentant fra Pantaenius som fortalte alt om forsikring af både. 
 
Næste arrangement var et foredrag om en sejltur til Bretagne, masser af tilhørere til det gode foredrag  
og alle billederne. 
 
Så var der mandefrokosten, dårlige vittigheder, skipperlabskovs og æblekage, flere dårlige vittigheder, men 
også hyggelig snak om gamle dage og masser af sejlerfilm både gamle og lidt nyere. Mandefrokosten den 
må du ikke misse når den kommer igen i 2022 
 
Alt om Navionics, synd hvis du ikke kom til det foredrag, dem der var der ved nu alt om Navionics, Poul er 
virkelig en kapacitet på området. 
 
Så var der pølsegildet, Sct. Hans aften, lille bål, mange mennesker, hyggeligt. 
 
Afdelingsleder Steen Frederiksen 
 
 
Fundraising-afdelingen 
Det store projekt i år har været at søge fonde om midler til indkøb af en J/70 sejlbåd, som længe har været 
klubbens ønske. Vi har fået tilsagn fra flere fonde og det ser ud til, at vi inden længe når i mål.  
 
Som nævnt længere oppe i beretningen, ønsker vi os brændende, at der er 2-3 flere af vores medlemmer, 
der vil være med til at søge midler til klubbens mange ønsker og aktiviteter. Hvis nogen har lyst at være 
med, hører vi meget gerne fra jer.  
 
Afdelingsleder Olav Knudsen 
 
 
 
 
 



 

Webshoppen 
Webshoppen er oprindeligt oprettet for at kursister kan bestille kursusmaterialer til samlet levering ved 
kursusstart. På grund af større tilslutning til vores kurser har webshoppen øget omsætningen. 
 
Kursisterne på de 3 duelighold og Y3 har købt deres undervisningsmaterialer gennem webshoppen. Alle 
kursusgebyrer og eventuelle gæstemedlemskaber handles gennem shoppen. Det samme gælder plads på 
skolebåden Mille og H-bådene. 
 
De materialer, der forhandles i webshoppen, kan også ses og købes på havnekontoret. 
 
”Butikschef” Kirsten Ahlgren 
 
 
 
På bestyrelsens og afdelingernes vegne ønsker vi alle medlemmer  
af Aalborg Sejlklub en rigtig god sæson på vandet 2021. 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
 
Ole Skjaerbaek 
Formand 
 
 
 


