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Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 08. marts 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. Forberedelse til den kommende generalforsamling 

 
a) Godkendelse af regnskab og årsrapport 2020 /TSP 
Årsrapporten er nu godkendt af revisorerne. Der er foretaget enkelte korrektioner og udarbejdet noter,  som 
de seneste dage er sendt frem og tilbage for korrektur. Korrektionerne gennemgås og godkendes af 
bestyrelsen. 
 
b) Budget 2021 /TSP 
Budget 2021 gennemgået og godkendt af bestyrelsen 
 
c) Bestyrelsens beretning /OS, alle 
Bestyrelsens beretning blev gennemgået. Der er indhentet input fra afdelingslederne. Ole og Kirsten 
færdiggør teksterne. 
 
d) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer /OS 
Der er forslag om redaktionelle justeringer og præciseringer til vedtægterne samt en ny paragraf om 
mulighed for afholdelse af digital generalforsamling. 
 
e) Udsendelse af GF materiale til medlemmerne /OS  
Dagsordenen til den indvarslede generalforsamlingen den 23. marts udsendes pr. mail og alle bilag lægges til 
downloading på hjemmesiden i morgen.Det drejer sig om dagsorden, årsregnskab, bestyrelsens beretning og 
bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Ved udsendelse 9. marts overholder vi kravene i klubbens 
vedtægter, også selv om vi er nødt til at udsætte generalforsamlingen til 4. maj. 
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f) Udsættelse af GF til 4. maj 2021 /OS 
Det er allerede nu klart, at det på grund af coronarestriktioner (forsamlingsloft på 5  
deltagere) ikke er muligt at afholde generalforsamlingen den 23. marts. Vi udsætter derfor 
generalforsamlingen til den 4. maj, som tidligere annonceret i en medlemsmail.  
Ny indkaldelse skal ske senest d. 23. marts – 6 ugers varsel. 
 

2. Beslutning om fremtidig håndtering af revisionsopgaverne /OS 
Aalborg Sejlklub har de seneste år været i god vækst og kompleksiteten i administrationen er i samme takt 
taget til. Havnekontorets vigtigste opgave er at betjene medlemmerne, men i en forening med 500 
medlemmer og et bogholderi for havnen på pt. 4,5mio., er det en stor opgave, som i ret stort omfang bliver 
løst af frivillig arbejdskraft. Frivillig arbejdskraft skal bruges til at drive klubben, ikke til kontinuerligt at løse 
driftsopgaver. 
 
På baggrund af grundige drøftelser i bestyrelsen og med de interne revisorer, er det besluttet, fremover at 
lade et ekstern revisionfirma assistere bogholderiet og udarbejde årsregnskabet. Der er afsat et beløb i 
budgettet til dette formål. Det vil betyde, at kassererens og de interne revisoreres opgave ændres. Det vil 
kræve en vedtægtsændring, som bestyrelsen vil fremsætte på en senere ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling. 
 

3. Håndtering af Zietwing/Nets situationen /OS 
Vi skal meget snart til at sætte både i vandet. Liftføreren skal tjekke, om bådens ejer har betalt kontingent og 
pladsleje inden båden flyttes. Mens Nets arbejder på at løse problemet med Dankortfunktionen i Zietwing, 
har en del medlemmer ikke kunnet betale.  
 
Hvis ikke Zietwing og Nets får løst problemet, inden vi skal til at søsætte bådene, kan vi blive nødt til at sende 
fakturaer ud og bede medlemmerne betale via en bankoverførsel. Vi prøver at undgå det, da det vil betyde 
ekstra arbejde for havnekontoret og en manuel betaling for medlemmerne.  
 

4. Drøftelse og beslutning vedr. etablering af dieseltank og benzinanlæg /OS 
OS 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. Se punkt 5 i referatet 8. februar.  
Beslutning: Ole fortsætter forhandling med investor mhp. en skriftlig aftale. 
  

5. Køb af J/70 sportsbåd – endelig beslutning 
Vi har fra Dansk Sejlunion modtaget en købsaftale til underskrift. De sidste 85.000 kr. forventer vi at få fra 
sponsoransøgninger. Vi mangler stadig svar på enkelte ansøgninger. Vi har også mulighed for at låne rentefrit 
hos Dansk Sejlunion samtidig med, at vi forsat ansøger om sponsorater.  
Beslutning: Thyge bemyndiges til at gennemføre købet. 
 

6. Drøftelse og beslutning vedr. opgradering af vandslanger på broerne /JMA 
Der skal nye vandslanger på alle hanerne på broerne. Vi vil benytte lejligheden til at få et system til 
slangeophæng, som er enklere at håndtere, end det vi nu har.  Jakob har undersøgt markedet og fundet en 
god model, som nu anvendes i bl.a. Vejle, Æbeltoft og Egå. Slangernes rækkevidde er længere samtidig med, 
at de er lette at rulle ud og ind. For at se og afprøve standeren vil Jakob få en hjem, som vi kan vurdere. 
 

7. Indkøb af ny optimistjolle 
Et gavmildt, tilfreds medlem har doneret klubben 5.000 kr. Beløbet vil indgå i køb af en god brugt 
optimistjolle, som skal erstatte en af de udsejlede joller. Den gamle jolle skal ombygges til en mini-
optimistjolle, som der er rift om i ungdomsafdelingen. 
Stort tak for donationen 
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8. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /ALLE  
 
a) Travelift og mastekraner /OS 
På et tidspunkt skal vi tage stilling til, hvad der skal ske, når vores nuværende lift ikke mere  
kan klare opgaven. Selv om den i øjeblikket kører uden de store problemer, vil det nok ikke  
vare ved. Samtidig får vi flere større både med større master, som lift og mastekran ikke kan  
håndtere. Ole har undersøgt markedet, og for 2,3 mio. kan vi få en 35 ton fuldelektronisk lift af mærket 
Roodberg fra Holland, som regnes for bedste kvalitet og som kan klare opgaven og bringe os ind i fremtiden.  
Der blev drøftet fordele og ulemper ved hhv. travelift og svingkran, men undersøgelser indtil videre peger 
kraftigt mod en travelift da 1) den er langt mere effektiv, 2) mere fleksibel og 3) der er stor usikkerhed om 
prisen på et fundament til en svingkran, da det skal støbes i en meget blød fjordbund og ingen ved hvor langt 
man skal bore/grave ned. 
En ny standard mastekran kan fås for 160.000 kr. Hertil skal lægges omkring kr. 45.000  
ønsket ekstraudstyr og montering.  
 
Vi fortsætter undersøgelsesarbejdet, så vi kan lave en plan for udskiftning af lift og kraner.  
Der vil blive orienteret nærmere om dette senere, så vi kan tage medlemmernes meninger  
med i overvejelserne. 
 
b) Skab på mastekranen /OS 
Der monteres et skab med magnetlås til opbevaring af betjeningsgrej. 
 
c) Nye havnepladser for småbåde/OS 
Ud for havnekontoret er broen renoveret og udbygget, så vi får flere pladser til speed-, kabinebåde og joller. 
Vi mangler blot, at der monteres y-bomme i starten af april. 
 
d) Flere havnepladser - Udvidelse af broerne /OS 
Der er stor efterspørgsel efter havnepladser, og vi har hen over vinteren arbejdet på at udnytte havnen 
bedre. Østsiden af bro 2 ændres fra at være en langskibsbro med plads til få både, til 22 pælepladser. For 
enden af bro 2 bygges en tværbro på ca. 30 meter, hvor der er plads til 2 større både langskibs.  
Der er bestilt en forlængelse af bro 9, hvilket vil give 12 store ekstra pladser. 
De ekstra pladser er næsten ”udsolgt” selvom de jo ikke er færdige endnu. 
 
e) Vores havn blev ”Sikker Havn” testhavn sidste år /OS 
Projekt Sikker Havn (FLID) vil gerne sende en konsulent for at hjælpe med at gennemgå havnen med henblik 
på planlægning af forbedringer af sikkerheden. Vi har tidligere ansøgt Trygfonden om nye redningsstiger. Vi 
har fået bevilget 3 stk. – det rækker desværre ikke langt. 
 
f) Bevilling af redningskranse /JMA 
Jakob har søgt Trygfonden og har fået bevilget nye redningskranse til opsætning på havnen. Vi har modtaget 
36 stk. De opsættes snarest. 
 
g) Åbning af havnen d. 20. marts /JMA 
Der åbnes for vandet og liften starter sæsonen. 
 
h) Coronahjælpepulje /TSP 
Vi har fået ekstra kr. 26.872 og har i alt fået kr. 91.672. Der er åben for ansøgning for dækning af tab i 1. 
kvartal 2021. 
 
i) Klubbens forsikringer /TSP 
ForsikringsMæglerenGruppen Danmark har gennemgået vores forsikringer og givet os et tilbud, hvor vi i 2021 
kan få en besparelse på 11% i Topdanmark. Heraf skal forsikringsmægler have de 8%. I 2022 vil 
Forsikringsselskabet First overtage, hvorefter vi får en besparelse på 15%. 
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j) Projekt nøglefri havn afsluttes /OS 
Låsene i masteskurere blændes af, så det kun er havnekortet, der giver adgang. 
 
k) Parkering /JSC 
Der skal nye parkering forbudt-skilte ved forpladsen ud for slæbestedet. De nuværende  
skilte er slidte og står forkert, så de respekteres ikke.  
 
l) Indkørsel til liftpladsen /OS 
Skiltning ved bommene ved indkørsel til liftpladsen er ikke korrekt. Tankbiler skraldevogne m.fl. vil ikke køre 
ind, da de risikerer at få bøde for at ignorere skiltningen. Nye korrekte skilte ”Motorkøretøj, traktor og 
motorredskab forbudt”, med undertavle ”Arbejdskørsel tilladt” indkøbes og opsættes. 
 

9. Eventuelt 
Intet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommende møder:  
12. april – 4. maj Generalforsamling 2020-21 – 10. maj – 7. juni – 5. juli – 9. august – 6. sept. – 4. okt. – 8. nov. – 6. dec. 


