
 

 

Forslag om etablering af nedgravet tank- og pumpeanlæg  
til diesel og benzin 
Generalforsamlingen 4. maj 2021. 
 
 
Aalborg Sejlklubs bestyrelse foreslår etablering af 20.000 liters nedgravet tank til hhv. 12.000 liter diesel 
og 8.000 liter benzin, samt kombineret diesel-/benzinpumpe på bro 5.  
 
 
Baggrund 
Baggrunden for forslaget er ønsket om at yde en ensartet service overfor klubbens medlemmer, uanset 
hvilken type fartøj de har, eller hvilken type brændstof disse fartøjer bruger. Desuden ønsker vi at forbedre 
sikkerheden omkring specielt håndteringen af benzin, som er problematisk for både klubbens frivillige, når 
de skal hente og påfylde benzin på klubbens både, og for medlemmer med indbyggede tanke. 
 
Investor, Mads Peter Veiby har tilbudt Aalborg Sejlklub at investere i benzinanlægget, samt at dele 
omkostningerne til fælles pumpe og betalingsstander samt driften af disse med Aalborg Sejlklub. 
 
 
Forslag 
Vi foreslår, at etableringen foregår i samarbejde med privat investor, således at Aalborg Sejlklub sælger diesel 
som hidtil, og den private investor sælger benzin. Aalborg Sejlklub modtager et beløb pr. liter solgt benzin af 
den private investor. Investeringen i en nedgravet tank, el-anlæg, filtre, spildevandstilslutning og pumpe 
opdeles sådan, at Aalborg Sejlklub betaler for sin del af tanken og det tilhørende entreprenørarbejde, og den 
private investor betaler den anden del af tanken og entreprenørarbejde, samt alle omkostninger vedr. 
etablering af benzinanlægget, herunder el, filteranlæg, spildevandstilslutning, rørledning med overvågning 
fra tank til pumpe. 
 
Tanken vil blive nedgravet i græsplænen vest for klubhuset ved siden af containeren, der indeholder den 
eksisterende dieseltank. Den eksisterende container vil blive fjernet, og det eneste synlige af den nedgravede 
tank bliver en ca. 4 x 4 meter betonplade med afløbsrist og påfyldningsstudser til hhv. diesel og benzin, samt 
et ca. 3 meter højt ”ånderør”. 
 
Aalborg Sejlklub investerede sidste år i ny dieselpumpe og betalingsanlæg i alt. Kr. 136.050. Dieselpumpen 
ombyttes til en dobbeltpumpe til diesel og benzin. Betalingsstanderen programmeres, så den kan bruges til 
både diesel og benzin. Den private investor betaler Aalborg Sejlklub 50% af denne investering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Etableringsomkostninger og fordeling: 
 
Den private investors andel er:  
Entreprenør-, smede-, og el-arbejde samt andel af tank mv.    kr. 546.875 
50% af Aalborg Sejlklubs eksisterende dieselpumpe og betalingsanlæg   kr.   68.025 
I alt           kr. 614.900 kr. 614.900 
 
 
 
Aalborg Sejlklubs andel er: 
Entreprenørarbejde samt andel af tank mv.       kr. 343.925 
50% af Aalborg Sejlklubs eksisterende dieselpumpe og betalingsanlæg   kr.  -68.025 
I alt          kr. 275.900 kr. 275.900 
 
Etableringspris for anlægget i alt        kr. 865.800  
 
Anlæggets forventede levetid  og dermed aftale med privat investor i 15 år 
 
Finansiering:  
Aalborg Sejlklubs andel af etableringsomkostningerne      kr. 275.900 
Tankleverandøren køber Aalborg Sejlklubs eksisterende dieseltank  kr.  -10.000 
Værdi af eksisterende container  (som vi måske beholder til andet formål) kr.  -12.000 
 
Kontant betaling, trækkes fra henlæggelser til større investeringer  kr.  -50.000 
Shell materielkonto (rentefrit lån som nedskrives til kr. 0 over 5 år)  kr.-100.000 kr. 172.000 
 
Manglende beløb der skal finansieres i alt       kr. 103.900 
 
Den private investor tilbyder at finansiere de kr. 103.900 til en rente på 1%. Bestyrelsen beder om 
generalforsamlingens accept af, at såfremt årets resultat overstiger det budgetterede, kan bestyrelsen 
træffe beslutning om helt eller delvist at betale dette beløb med midler fra klubbens hensættelseskonto.  
 
 
Indtægter fra benzinanlægget 
Forventet salg pr. år 60.000 liter, hvoraf Aalborg Sejlklub får kr. 0,50 pr liter, hvilket giver en indtægt på kr. 
30.000 pr år. 
 
Den private investor betaler Aalborg Sejlklub kr. 6.000 pr. år for at forestå det daglige opsyn med tank og 
pumpe, samt kr. 5.000 pr. år for marketing i form af bannerreklame på hjemmesiden og reklameplads for 
benzinsalg ved pumpen og ved indsejlingen. 
 
Over en 5 årig periode vil Aalborg Sejlklub have nedenstående estimerede indtægt: 
Salg af 300.000 liter benzin á kr. 0,50        kr.  150.000 
Honorar for dagligt opsyn af anlægget (5 år af kr. 6.000)      kr.    30.000 
Marketingbidrag (5 år af kr. 5.000)        kr.    25.000 
Samlet indtægt i alt over 5 år         kr.  205.000 
Egen betaling i år 1           kr. -  50.000 
Manglende finansiering          kr. -103.900 
Foreningens samlede forventede indtægt i år 5 efter afholdte etableringsudgifter   kr.    51.100 
 



 

 

 
Fordele for Aalborg Sejlklub ved etableringen 

• Højere rabat hos Shell, når de kan levere en større mængde diesel pr. leverance 
• Dobbeltvægget nedgravet tank øger sikkerheden mod miljøuheld 
• Nuværende tank og rørføring bliver fornyet  
• Bedre service for medlemmer, gæster og Aalborg Sejlklubs afdelinger 
• Generel større sikkerhed omkring håndtering af brændstof 
• Området forskønnes når metalcontainer fjernes 

 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
 
 
Ole Skjaerbaek  
Formand 


