Aalborg Sejlklub
Bestyrelsens beretning
Generalforsamlingen 2020
Formandens beretning
Med erindring om minderne fra 2018, den mest fantastiske sommer, blev 2019 en ganske almindelig dansk
sommer, hvor regntøjet ofte skulle frem og sejlene rebes. Vi bor i Danmark, på godt og ondt – og nu skal
klimaforandringerne tilmed indregnes. Vejret havde kun positiv betydning for antallet af gæster. Der
flyttede flere nye både ind på havnepladserne, og med bådede kom også nye medlemmer.
Hjerteligt velkommen til vores nye medlemmer.
Sidste år gjorde vi en del ud af at tale med jer medlemmer og vores gæster om, hvad vi kunne gøre for at
havnen blev endnu mere attraktiv. Øverst på hitlisten var ønsker om et veludstyret sejlerkøkken,
cykeludlejning, lidt bedre WiFi og aktiviteter for børn og voksne. Sejlerkøkkenet står nu, takket være
hjælpsomme medlemmer, fyldt op med service, vi har udlejning af gode og flotte cykler, vi giver mulighed
for at man kan leje SUP-boards og kajakker og spille stangtennis. Vi overvejer at anlægge en petanquebane,
forbedre grillpladserne og er i gang med at opsætte nyt WiFi med 3 hot spots fordelt i klubhuset.
Nu er vi spændte på at se, hvordan det bliver modtaget til sommer.
Vi lagde RIB'er, bådførere (Liaison Officers), havn, kran og benzintankningsfaciliteter til Tall Ship Race i
2019. De medlemmer der deltog sejlede under stævnet skibsofficerer og forbindelsesofficerer og grej frem
og tilbage og på tværs af fjorden, med henblik på at få racet afviklet på fornuftig vis. Selvom vejret til tider
var barskt og røgvandet i RIB'erne udfordrede politiets nypudsede tjenestepistoler og søofficererne
velplejede ulduniformer, blev det til nogle gode dage, hvor bådførerne havde også havde god lejlighed til at
se på sejlskibe fra søsiden.
På sidste generalforsamling blev det besluttet at reducere bestyrelsen, som er klubbens politiske ledelse, fra 9 til 7. Vi
har nu en række ledere af klubbens afdelinger. De står for de fleste aktiviteter i klubben og gør et kæmpe arbejde for at
der summer af aktivitet rundt i huset og på havnen. Så det har vist sig at være en god beslutning, vi tog.
Samarbejdet mellem afdelingerne har fået en kæmpe løft, hvilket betyder at flere mennesker får kendskab
til og berøring med flere afdelinger. Vi har store forventninger til denne nye måde at arbejde på.
Frivillige i Aalborg Sejlklub
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige alle de frivillige i klubben tak for det store engagement I viser og
som kommer os alle til gode. Uden jer, der med et stort smil yder en indsats for fællesskabet, ville vi ikke
kunne drive en så stor klub med så mange faciliteter og aktiviteter. Vi glæder os meget til fortsat at arbejde
sammen med jer i den nye sæson.
Lige nu har vi aktuelle behov for 2 eller flere bådførere til H-bådene og 2 instruktører til skolebåden. Hvis
du er sejler og har erfaring, der kan hjælpe vores nybegyndere videre i drømmen om at blive sejler, hører vi
meget gerne fra dig. Ungdomsafdelingen ønsker sig trænere og skippere til følgebådene.
Aktivitetsafdelingen kunne godt bruge hjælp til at gennemføre nogle sommeraktiviteter.
Så hvad enten du har lyst og tid til at hjælpe fast eller ind imellem, så hører vores afdelingsledere meget
gerne fra dig.

Andelsforeningerne
Bestyrelserne fra de 6 andelsforeninger har sammen med Aalborg Sejlklubs bestyrelse haft en række møder
gennem de sidste halvandet år. Vi har arbejdet med et nyt aftalesæt, der definerer forholdet mellem
andelsforeningerne og Aalborg Sejlklub. Der ligger nu et nyt aftaleudkast mellem ANF og Aalborg Sejlklub,
et aftalesæt mellem Aalborg Sejlklub og de 6 andelsforeninger, bestående af brugs- og
vedligeholdelsesaftaler, fællesaftale, basispriser for andele samt en skabelon til andelsforeningernes
vedtægter. I skrivende stund har 5 af andelsforeningerne godkendt aftalesættet på deres
generalforsamlinger og den sidste forening forventes at godkende aftalerne på deres generalforsamling,
som ligger lige inden Aalborg Sejlklubs generalforsamling.
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.
Hvad er der sket i 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 de kommende 2 år.
Der er iværksat flere arbejder med forbedring af broerne, herunder jollebroerne. Broerne ved
mastekranerne og de broer som traveliften kører ud på, bliver forbedret i det tidlige forår. Vi har
opgraderet en del af el-standerne og opsat flere, et arbejde der er fortsat ind i 2020. ANF iværksatte
Aalborg Sejlklubs forslag om 5 ankerbøjer ved ”det lille løb” og Fruensholm.
Samarbejde med andre klubber
Da de øvrige Aalborg-klubber fortsat har ventelister, har det været medvirkende årsag til Aalborg Sejlklubs
medlemstilgang. Vi har tilbudt ANF-klubberne, at de medlemmer, som ikke kan få plads hos dem, kan leje
pladser her for et år ad gangen. Hvem ved om nogle af dem finder på at blive hængende her hos os?
Sidste års store tilgang af sejlere fra andre klubber, der fik opbevaret deres båd hos os, stoppede ret brat i
2019. Flere klubber er selv gået over til at bruge mobile stativer og fået mulighed for at få bådene op med
mast, hvilket vi ser som en stor del af forklaringen.
Syrens Bådelaug ligger midt i et af kommunens byggeprojekter de næste 2-3 år. Vi har derfor sagt ja til at
udleje 12-15 jollepladser ud til de, for en tid, hjemløse bådejere. Vi har netop et passende antal pladser
ledige på bro 1.

Administration og regnskab 2019
Vi har i 2019 virkelig lagt os i selen for at opgradere og modernisere klubbens bogholderi og administration.
Som det opmærksomme medlem måske har set, har vi fået et nyt IT-system til at administrere havnen,
Zietwing. Det har taget tid at indkøre systemet, hvilket var forventet, men nu kører det faktisk rigtig godt.
Vi mangler stadig at få nogle få medlemmer med, men efterhånden som systemet beviser sin effektivitet og
den ekstra service medlemmerne faktisk får, så skal vi nok få de sidste med.
Zietwing ”taler” meget tæt sammen med vores nye økonomisystem e-conomic, hvilket gør at Vibekes
arbejde nu er langt mere automatiseret. Når medlemmer betaler for havneplads eller kontingent i Zietwing,
bliver det automatisk bogført i e-conomic. Elektroniske fakturaer fra vores leverandører finder selv vej ind i
systemet og kræver blot en godkendelse.
Vibekes jobbeskrivelse blev ændret sidste sommer fra at være administrativ medarbejder til at være daglig
leder af havnekontoret. Vibeke er klubbens ansigt ud ad til, og dette arbejde har vi fået rigtig mange
positive tilbagemeldinger på fra såvel medlemmer som gæster. Hun står i dag for hele bogholderiet, og
kassereren, sammen med den øvrige bestyrelse, udgør den politiske ledelse. Ved at holde denne adskillelse
af opgaverne, får Vibeke et meget bedre overblik og bestyrelsen kan koncentrere sig om den overordnede
ledelse.
I forbindelse med de nye moderne IT-systemer har vi givet regnskabet en kraftig opgradering. Vi har
sammen med en ekstern revisor kritisk gennemgået og tilrettet kontoplanen, med det formål at kunne
præsentere et årsregnskab, der tydeligt afspejler klubbens drift og status, og at gøre det så let læseligt som
muligt. Det har været et kæmpe arbejde, som jeg håber bliver værdsat af medlemmerne.
Jeg vil gerne rette en stor tak til Vibeke, Tove og ikke mindst vores to interne revisorer Benny og
Henning for den hjælp de har givet til at nå i mål med omlægningen.

Beretninger fra afdelingerne
Havne- og områdeafdelingen
I 2019 skiftede vi fra Gecko booking til Zietwing, og hvis vi ser bort fra nogle få startvanskeligheder, er det
et godt bytte. Hvert medlem har sin egen profil i Zietwing, hvor man kan booke optagning, isætning og
transport på landpladserne. Senere vil der blive mulighed for at booke andre af havnens services.
Lennert er blevet udstyret med en iPad, så han er online på Zietwing og på den måde har fået et langt
bedre overblik og kan lynhurtigt svare på spørgsmål fra medlemmer ude på havnen. En modernisering som
Lennert 100% har taget til sig og bruger effektivt.
Vores gamle ven traveliften gav os igen nogle uforudsete pauser. Et hjulleje brød sammen og en fælg
revnede, men som altid, når man giver vores gamle ven lidt opmærksomhed og kærlig pleje, så udfylder
den igen sin plads på den travle havn.
I foråret skiftede vi fra OK marine diesel til Shell GTL (Gas to Liquid) diesel. Denne dieselolie er langt mere
miljøvenlig, den får bådmotorer til at arbejde mere effektivt, den giver ikke den sorte og ildelugtende røg
fra udstødningen med en sort belægning på agterspejlet til følge, og så giver det ikke de store plamager på
vandoverfladen, hvis man spilder nogle dråber. Tiltaget er blevet taget godt imod, og vi har fået flere både
fra andre havne som kunder.

Vejene på havneområdet var efterhånden noget medtaget af vejr og frost. I efteråret fik vi et
asfaltfirma forbi og hullerne er nu lukket.
Vi er startet på at opgradere bestående strømstandere på landpladserne fra at have 4 stik til 6. Vi forventer
at være færdig med dette arbejde i foråret.
Vi har fået en ekstra affaldsstation i den vestlige ende af havnen og i samme omgang fjernet de gamle og
altid fulde skraldespande. Det betyder at nogle sejlere skal gå lidt længere for at komme af med resterne fra
kabyssen, men det har givet en mere appetitlig havefront.
Afdelingsleder Claes Strue
Havneinspektør Jakob Marquard
Bygningsafdelingen
Vi søgte Aalborg Kommune om tilskud til at etablere elektroniske låse, hvor det er muligt, således at vi kan
få en nøglefri havn. Det fik vi godkendt og med hjælp fra onsdagsholdet, er låsene monteret. I takt med at
vi er sikre på at alle har fået deres fysiske nøgler udskiftet med en kode på havnekortet, vil de fysiske låse
blive fjernet på fx masteskurene.
Man kan selv vælge om man ønsker sin fysiske nøgle til masteskurene ombyttet med et nøglekort eller få
kodet sit havnekort.
Vi besluttede at der skal nyt WiFi i klubhuset. Al administration foregår i dag over nettet, så vi har brug for
en god forbindelse. Udstyret består af 3 ”hot spots” rundt om i huset og med et lukket netværk til
havnekontoret, et til medlemmer og et til gæster. Vi nåede ikke at få det klar i efteråret, så det bliver sat op
i foråret i stedet.
Onsdagsholdet har 14 flittige deltagere, der samles onsdag formiddage i vinterhalvåret og løser især
vedligeholdelsesopgaver, der ville blive bemærket, hvis de forblev uløste. De skal have stor tak for at holde
klubhuset i god stand.
Nogle opgaverne har været: En udvendig reol til store master, som bliver monteret på siden af
maskinhallen. Rustbegrænsning på traveliften og service på alle påhængsmotorerne. En hovedrengøring
af toiletter og baderum, renovering af medlems-baderummene. Som altid starter arbejdsdagen med kaffe
og brød (sponsorbetalt) og slutter med Egons eller andres velfortjente frokost, hvor opgaverne bliver vendt
og drejet. Andre vedligeholdelsesopgaver i vintermånederne er fx at holde lys i alle lampesteder i bygninger
og på landarealerne, eftersyn af klubhusets inventar, vinduer og døre. Når vejret er til udendørs arbejde,
venter maleopgaver, ledningsarbejde og reparationer på havnen.
Nogle opgaver har krævet kompetencer udenfor onsdagsholdet. Så går Steen og Palle i gang med fx
stigeholdere på landpladserne og Paw med reparation og maling af klubbens joller. Når opgaver kræver
autorisation, tilkaldes professionelle håndværkere.
Afdelingsleder Thyge Steffensen
Bygningsinspektør Kuno Engler

Uddannelsesafdelingen
Sejlerskolen har traditionelt bestået af duelighedskursus i vinterhalvåret - skolebådssejlads om sommeren
samt enkelte korte kurser.
De to hold i duelighed er med Jens Juhl ved kateteret. 40 kursister er i øjeblikket i gang og skal snart til
eksamen. En del af dem fortsætter med praktisk sejlads i skolebåden Mille eller i en H-båd.
I sommerhalvåret var der sejlads med skolebåden Mille, hvor de frivillige instruktører Elsemette Cassøe,
Arne Henriksen, Martin Romanius, Jens Juhl, Jacob Gaarn Svendsen og Klaus Guse har introduceret 21
kursister til sejlerlivets mysterium. Flere af kursisterne fik deres praktiske sejlads i klubbens H-både.
En instruktør har 3 kursister ombord på skolebåden. Stor tak til de frivillige instruktører.
Mille fik inden sæsonstart en tiltrængt opgradering med hensyn til basalt udstyr. Yderligere opgradering
med enkelte nye instrumenter forventes inden den kommende sæsonstart.
Der er stor søgning til praktisk sejlads, så vi får brug for et par instruktører mere. Vi håber, at nogen vil afse
et par timer om ugen til at sejle med ivrige, kommende sejlere. Jobbet er ulønnet, men glæden ved at
viderebringe sin egen viden og sejlerglæde til kommende sejlere kan være stor.
Af andre afholdte kurser kan nævnes:
VHF/SRC radiokursus – med 3 kursusdage og en afsluttende prøve.
Uddannelse af instruktører i SUP, så SUP-afdelingen kan få et tiltrængt løft.
Speedbådskursus med afsluttende prøve.
Vi har en ambition om at blive center for sejleruddannelser i Nordjylland. Så derfor vil vi fremover, ud over
dem vi allerede har på programmet, tilbyde kurser som fx:
Yachtskipper 1 og 3
Motorpasning
Flodskipperkursus
Tidevandskursus
Uddannelsesafdelingen er i udvikling - økonomien er god og bidrager dermed til klubbens øvrige aktiviteter.
Afdelingsleder Martin Romanius
Ungdomsafdelingen
Afdelingen omfatter Zoom-sejlere, optimister, minioptimister og krabbefangerne.
Der er vinteraktiviteter en aften hver 2. uge med mange forskellige sejlrelaterede emner.
Afdelingen har taget initiativ til et møde med en konsulent fra Dansk Sejlunion med henblik på at hverve
flere unge sejlere. Andre lokale klubber var inviteret. Sundby-Hvorup Sejlklub og Nibe Sejlklub deltog.
De 3 klubber indgik aftale om fælles kapsejladser.
Sidste søndag i marts afholdes åbent hus, hvor afdelingens aktiviteter præsenteres for interesserede børn,
unge og forældre.
Afdelingen kan godt bruge flere instruktører og bådførere til følgebådene.
Afdelingsleder Mette Vesterø

Sejladsafdelingen
Sejladsafdelingen, som råder over klubbens to H-både, har i årets løb haft et flot samarbejde med
uddannelsesafdelingen om skolebådssejlads med Mille og H-bådene. Kursister har kunnet få deres
praktiske sejlads i den lidt livligere H-båd. Et godt tilbud til de kursister, der i forvejen har lidt erfaring med
sejlads. Begge H-både deltager i klubbens onsdagssejladser.
Sejladsafdelingen tilbyder i øvrigt sejlads til
- dem der er vokset ud af jollerne
- dem der allerede har prøvet kræfter i sejlerskolen
- dem der allerede har sejlerfaring
- og ikke mindst, de af klubbens medlemmer der ønsker erfaring i praktisk sejlads
H-bådene har haft 95% belægning i 2019. Det betyder, at der er slitage og dermed behov for vedligehold og
opgradering. Heldigvis er der indgået 3-årige sponsoraftaler. Afdelingen vil gerne have flere bådførere til at
hjælpe med afvikling af sejladserne. Vi har ambitioner om at få en trailer, så bådene kan komme til stævner
og sejladser udenbys.
Afdelingsleder Kim Nielsen
Kapsejladsafdelingen
Vi arbejder for at få bådene mere uden for havnen. I 2019 havde vi 3 tilbud:
1. Onsdagssejlads
Den ugentlige trænings-/onsdagssejlads blev gennemført i maj-juni og i august-september med god
tilslutning – 30 både, hvilket er det største antal tilmeldte i 10 år og med kun en aflysning pga. for meget
vind. For første gang kan to aftenstarter ses på YouTube - søg på ”Onsdagssejlads 2019 vestover” eller
”Onsdagssejlads 2019 østover”.
I 2019 fik Jakob Gaarn Larsen i ”Liva” 1.præmie i klassen ”De store både” og Malthe Nør Larsen i ”Sasja” fik
onsdagssejladsens flidspræmie. Også i denne sæson var køkkenet klar med aftensmad efter aftensejladsen.
Tak til Mia, Hanne og Pernille.
2. Hovedkapsejladsen
- er traditionelt en distancesejlads til ”Draget” i Nibe Bredning den første lørdag i september. I 2019 blev
den desværre aflyst pga. kun 4 tilmeldinger. Vejret var i øvrigt lige så dårligt som sidste år, hvor sejladsen
måtte opgives, og de både, der nåede over startlinjen, drev hjem for strømmen. Da kapsejladsen i 2019 var
blevet aflyst, sejlede 2 både til frokost i Gjøl. Man opdagede, at vejret også dette år ikke var til sejl-tur. Til
næste sæson flyttes kapsejladsen til et mere vindblæst tidspunkt.
3. Nordjylland rundt 2019:
Mange både i klubben er af en størrelse, der ikke frister til snævre kryds syd om Egholm med
mærkerunding inden om sømærkerne. Derfor genoptog vi den traditionsrige ”Nordjylland rundt”, der blev
indstillet i 1994. Nu benytter deltagende både GPS-tracker, så starttidspunktet er valgfrit i perioden maj –
september, og man aftaler selv med andre om evt. følgeskab.
Eneste båd i 2019, der fuldførte, blev ”White Beam”, ført af Mogens Tomra Laursen. For præstationen
modtog han og besætningen Stig Larsens Stormglas som vandrepokal.
Afdelingsleder Thyge Steffensen

Handicapafdelingen
Vi arbejder på at få byggetilladelse til et ”multihus” i forlængelse af Grejhusene mod øst. Huset skal give
plads til handicapafdelingens både og grej. Samtidigt vil vi få mere plads i jollehuset. Projektet laves i
samarbejde med IHA/Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg, som vil være med til at give klubben
og vores aktiviteter fokus, som forhåbentligt resulterer i nye medlemmer.
Afdelingsleder Kim Thorup Sørensen
SUP-afdelingen
SUP-afdelingen har fået uddannet 4 instruktører, Anne, Tuija, Malthe og Jakob. Vi har allerede udstyret.
Efter en kraftig oprydning vil vi indrette det lille masteskur til SUP, kajakker og tilhørende grej og vores nye
låsesystem vil gøre adgangen nemmere for medlemmerne. Vi forventer derfor, at der vil blive god aktivitet
i afdelingen – specielt, hvis vi får en varm sommer. Vi krydser fingre.
SUP’erne vil fremadrettet stadig blive benyttet som en sjov aktivitet for klubbens medlemmer.
Afdelingsleder Jakob Marquard
Aktivitetsafdelingen
De traditionelle årlige tilrigger- og afriggerfester samt nytårskuren for klubbens frivillige arrangeres af
aktivitetsudvalget.
Afdelingen tilstræber et månedligt klubarrangement i vinterhalvåret.
Der har f.eks. været afholdt damefrokost, julefrokost for mandlige pensionister og en klubtur til Hals for
alle køn, aldre og fartøjer. God tilslutning og mange hyggelige timer i venners lag.
En del af årets arrangementer tilbydes til både Aalborg Sejlklubs medlemmer og til medlemmer af FTLF
(Foreningen til langtursejladsens fremme) i Nordjylland. Vi lægger lokale til – og FTLF leverer
foredragsholdere. Det er en god aftale.
Aktivitetsudvalget driver fredagsbaren, og indtægten herfra tilfalder klubben. En gang imellem afholder
fredagsbaren velbesøgte arrangementer med spisning og evt. underholdning. Overskuddet derfra går til at
sponsere gode formål. Når plantekasserne rundt om klubhuset beplantes med sommerens krydderurter, er
det f.eks. betalt af fredagsbarens aktiviteter. Det samme gælder den flotte fotostat på foldevæggen.
Aktivitetsudvalget er ikke ret stort – så udvalget kan godt bruge lidt flere medlemmer - især til
arrangementer i sommerperioden.
Afdelingsleder Steen Frederiksen

Hjemmeside og sociale medier
I 2019 har hjemmesiden fået et løft. Der er ændret lidt på menuerne. ”Unge sejlere” er flyttet fra en
selvstændig hjemmeside for ungdomsafdelingen ind på klubbens hjemmeside. Uddannelsesafdelingen har
fået en tydeligere placering på hjemmesiden.
Mange medlemmer har savnet fokus på tursejlere som der jo faktisk er flest af i klubben. Under fanen
”klubliv” er der dukket to nye menuer op – ”tursejlere” og ”langturssejlere”. Det er ikke meget der står på
siderne endnu, men ideerne er der og der er plads til flere.
Vi har lavet en webshop, hvor kursister kan købe plads på kurser, gæstemedlemskab samt
kursusmaterialer. Det kommer forhåbentlig til at betyde en forenklet administration, en bedre service til
kursister samt en indtægt til klubben.
Facebooksiden ”Klubliv” bliver flittigt brugt af såvel medlemmer som bestyrelse og havneassistent.
Det er f.eks. et hurtigt medie i forbindelse med højvande, stramme fortøjninger, glemte ting, stormvarsler
og meget andet. Der reklameres for arrangementer, og man kan læse og kommentere stort og småt om
livet i klubben.
Steen kunne godt bruge lidt hjælp til at få endnu mere gang i både hjemmesiden og Facebook. Så har du
lyst til at give en hånd, så kom frit frem.
Afdelingsleder Steen Sloth
Fundraising-afdelingen
Sidst men absolut ikke mindst: Til at hjælpe med at finansiere alle de mange ønsker fra afdelingerne,
arbejder fundraiserne Tina og Olav med at søge midler hos fonde og koordinere afdelingernes ansøgninger
til private sponsorer.
Afdelingsleder Tine Garibaldi

På bestyrelsens og afdelingernes vegne ønsker vi alle medlemmer
af Aalborg Sejlklub en rigtig god sejlsæson 2020.03.10
Med venlig hilsen

Ole Skjaerbaek
Formand

