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Ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub 
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REFERAT 

0. Introduktion til digital generalforsamling med digital afstemning samt afstemning om 
generalforsamlingens gyldighed 

På grund af corona-restriktioner blev den ordinære generalforsamling 23. marts 2020 udsat til oktober 2020. 
Her var det heller ikke muligt at afholde en fysisk generalforsamling i klubhuset. Bestyrelsen valgte derfor at 
afholde generalforsamlingerne 2020 og 2021 samlet den 23. marts 2021. Men endnu en gang kunne vi ikke 
afholde et fysisk møde.Bestyrelsen valgte derfor at gennemføre en digital generalforsamling med brug af et 
professionelt afstemningssystem (Assembly Voting). 
  
545 aktive og 27 passive medlemmer i AS har fået invitation til at deltage i mødet på Zoom. Heraf er 36 
medlemmer indmeldt senere end 3 måneder før generalforsamlingen og har derfor ifølge vedtægterne ikke 
stemmeret. Der kan således deltage 509 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen. 
 
145 stemmeberettigede medlemmer havde forinden tilmeldt sig afstemningssystemet. Mail vedr. dette blev 
udsendt 30.04.2021. 
 
139 medlemmer deltog i mødet på Zoom – 110 stemmeberettigede medlemmer deltog i afstemningerne (5 
deltog ved fuldmagt).  
Enkelte stemmeberettigede medlemmer havde ikke logget ind, da afstemningerne startede. Det er ikke 
muligt at logge ind, når afstemningerne først er startet. 
 
Formand Ole Skjaerbaek bød velkommen og gennemgik procedurerne omkring adfærd på Zoom – bl.a. 
hvordan man får ordet og deltager i debatten.  
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Afstemningssystemet blev gennemgået med instruktioner til dem, der endnu ikke havde 
 logget ind på systemet. Enkelte fik hjælp med tilmelding og login. Afstemningssystemet  
blev testet med et prøvespørgsmål, og resultatet kunne følges og aflæses på skærmen. 
 
Afstemning om lovligheden af denne generalforsamling 
Bestyrelsen ønskede at sikre sig, at medlemmerne ville godkende, at beslutninger taget under  
den digitale form, kan erklæres gyldige og havde sat et kriterium for gyldighed af denne afstemning: Mindst 
100 stemmeberettigede medlemmer deltager i afstemningen, og mindst 2/3 af de stemmeberettigede 
medlemmer skal erklære sig enige i følgende: ”Med udgangspunkt i COVID-19 situationen gennemføres 
generalforsamlingen i digital form med brug af sikkert digitalt afstemningssystem som anbefalet af DS og 
DGI. Hvis mindst 2/3 stemmer for, er de beslutninger, vi tager på mødet, gyldige.” 
 
Afstemning – Lovligheden af generalforsamlingen 
Ja:   100 - 91,74% 
Nej:       6 - 5,5% 
Blank:      3 - 2,75% 
 
Forsamlingen godkender hermed, at de valg og forslag, vi godkender på generalforsamlingen, vil 
være gyldige. 
 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Bestyrelsens forslår Henrik Bo Christensen. 
Der er ikke andre kandidater.  
Henrik er dirigent. 
Der blev ikke valgt stemmetællere, da afstemningssystemet selv foretager optællingen af de afgivne 
stemmer. Men efterfølgende vil de nyvalgte interne revisorer sammen med sekretær Kirsten Ahlgren 
gennemgå afstemningsresultaterne. 
 

2a. Bestyrelsens beretning for 2019  
2b. Bestyrelsens beretning for 2020  
Der er udsendt skriftlige beretninger for både 2019 og 2020. 
Beretningen for de 2 år blev behandlet under ét. 
Formand Ole Skjaerbaek aflagde bestyrelsens mundtlige beretninger for de 2 år, hvor han supplerede de 
tidligere udsendte skriftlige beretninger. 

Afstemning – Beretning 2019: 
For:   101 - 94,39% 
Nej:      3 - 2,8% 
Blank:      3 - 2,8% 
Bestyrelsens beretning 2019 blev godkendt 
 
 
Afstemning – Beretning 2020: 
For:   104 - 95,41% 
Nej:      3 - 2,75% 
Blank:      2 - 1,83% 
Bestyrelsens beretning 2020 blev godkendt 
 
 
3a. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 
Kasserer Tove Schiellerup-Pedersen gennemgik årsregnskab 2019. 
Vi har modtaget en større tilbagebetaling fra ANF, som skyldes, at der stod for mange penge på ANF´s 
konto. Disse penge er tilbageført til medlemsklubberne i forhold til det de enkelte klubber har indbetalt i 
blokleje for havnepladser. 
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Tove redegjorde for en posteringsfejl vedr. udlejning af stativer, som hverken bogholder,  
kasserer eller revisorer havde bemærket. Fejlen har ikke haft økonomiske konsekvenser  
for hverken klub eller medlemmer, og er blevet korrigeret i 2020 regnskabet. 
 
Spørgsmål: 
Henrik Nielsen spurgte om, hvorfor havneregnskab og klubregnskab ikke er adskilt i 2 regnskaber. 
Ole Skjaerbaek svarede, at det tydeligt fremgår af regnskabet, hvilke poster, der vedrører havnedriften, og 
hvilke poster, der vedrører klubdriften, ligesom resultatet af havnedriften kan aflæses direkte i regnskabet. 
 
Kirsten Ahlgren orienterede om, at diskussionen nok har sit udspring i, at året efter, at begreberne 
”havnerelaterede forslag” for nogle år siden kom ind i § 7 i vedtægterne, fik medlemmer, der ikke havde 
havneplads (eller som kun havde en landplads) ikke lov til at stemme for klubbens regnskab. Den tolkning,  
at årsregnskaberne havde noget at gøre med ”havnerelaterede forslag”, blev forladt året efter. 
 
Afstemning - Årsregnskab 2019: 
For:   95 - 91,35% 
Imod:     5 - 4,81% 
Blank:     4 - 3,85% 
Regnskab 2019 er godkendt 
 
 
3b. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2020 
Tove gennemgik regnskab 2020 med særlig fokus på: 

- Mange nye medlemmer 
- Mange udlejede havnepladser (større indtægter og deraf større blokleje til ANF) 
- Flere fonds- og sponsormidler til fx indkøb af J/70 sportsbåd 
- Skolebåden Mille kunne ikke sejle pga. corona – har fået kompensation for tabt indtægt 
- Stor søgning til duelighedskurser 
- Stort salg af det nye GTL-diesel. Salget er nu opdelt, så vi kan se salget på havnen og forbruget til 

egne maskiner. 
- Et vandudslip på bro 4 betød øgede udgifter 
- De nye rød/grønskilte på havnepladserne betales af os selv (ikke ANF) 
- Øgede udgifter til rengøring i klubhuset pga. corona 
- Stor travlhed på havnekontoret har medført overarbejde 
- Salg af 3 ynglinge joller, som ikke har været i brug gennem flere år. 
- Stort beløb henlagt til erstatning af travelift og mastekran 

Afstemning - Årsregnskab 2020: 
For:   103 - 95,37% 
Imod:        4 - 3,7% 
Blank:       1 - 0,93% 
Regnskab 2020 er godkendt 
 
 
4a. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2020 
4b. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2021 
 
Der var ingen forslag om at ændre indskud og kontingent for 2020 eller 2021. 
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5a. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020 
Tove gennemgik budget 2020 
Hensættelser blev omtalt.  
Stativer er blevet optalt og antallet er blevet korrigeret. 
 
Afstemning - Budget 2020 
For:   105 - 95,45% 
Imod:      3 - 2,73% 
Blank:     2 - 1,82% 
Budget 2020 er godkendt 
 
 
5b. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021 
Et forsigtigt budget, men dog med forventning om forøget omsætning pga. mange nye havnepladser. 
Vi har leasingaftaler vedr. stativer, der lukker i 2022. 
Størrelsen af klubbens omsætning og den øgede kompleksitet i regnskabet, ligger til grund for bestyrelsens 
beslutning om at afsætte et større beløb til revisorbistand. 
Det forventes, at der igen i 2021 vil kunne hensættes midler til større investeringer. 
 
Rasmus Munk spørger, om der er afsat midler til de dragter og veste som ungdomsafdelingen ønsker sig. 
Ole Skjaerbaek oplyser, at vi fra Lind Puljen har fået tilsagn om kr. 8000, som er øremærket til dragter til 
ungdomsafdelingen. 
 
Afstemning - Budget 2021 
For:  104 - 95,41% 
Imod:      4 - 3,67% 
Blank:      1 - 0,92% 
 
Budget 2021 er godkendt 
 
 
6. Behandling af 4 indkomne forslag 
A. Bestyrelsens forslag om redaktionelle justeringer og præciseringer i vedtægterne 
Næstformand, Jesper Schultz motiverede forslaget. Der var ingen spørgsmål, så forslaget blev sat til 
afstemning. 
 
Afstemning - Redaktionelle justeringer og præciseringer i vedtægterne: 
For:  102 - 94,44% 
Imod:       2 - 1,85% 
Blank:     4 - 3,7% 
 
Forslaget er godkendt med en bemærkning om, at en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal og kun kan 
godkendes, når 1/3 af klubbens medlemmer deltager i afstemningen. Forslaget skal derfor godkendes på en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede mødedeltagere stemmer for. 
 
 
B. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedr. anvendelse af digital generalforsamling 
Næstformand Jesper Schultz motiverede forslaget. 
 
Afstemning - Vedtægtsændring vedr. anvendelse af digital generalforsamling: 
For:   98 - 90,74% 
Imod:    7 - 6,48% 
Blank:    3 - 2,78% 
Forslaget er godkendt med samme bemærkning som ovenstående. 
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C. Bestyrelsens forslag om forberedelse til udskiftning af eksisterende travelift  
og mastekran i 2022-23 
Formand, Ole Skjaerbaek motiverede bestyrelsens ønske om opbakning til en undersøgelse  
af behov og muligheder for erstatning af vores 36 år gamle travelift og mastekran. 
Et medlem gør opmærksom på, at vi skal kunne håndtere alle bådstørrelser. 
Ole svarer, at alle medlemmer vil blive hørt på et medlemsmøde, inden der træffes beslutninger. 
 
Afstemning – Udskiftning af travelift og mastekran 
Ja:   103 - 97,17% 
Nej:      3 - 2,83% 
Blank:     0 - 0% 
Forslaget er godkendt 
 
 
D. Bestyrelsens forslag om etablering af nedgravet tank- og pumpeanlæg til diesel og benzin 
Formand, Ole Skjaerbaek motiverede forslaget ved at gennemgå teksten på det udsendte forslag  
punkt for punkt. 
 
Spørgsmål: 
Henning Bæk: Hvorfor har vi brug for en privat investor? Hvad får investor ud af det? Hvad sker der med 
aftalen over 15 år? Og hvad med det nye dieselanlæg? 
Ole oplyste, at et benzinanlæg ikke vil være en opgave, som klubben selv vil binde an med, når vi samtidigt 
står over for en stor investering i forbindelse med travelift og mastekran. 
Investor Mads Peter Vejby er medlem af Aalborg Sejlklub. Mads deltog i debatten og forklarede, at han har 
en benzindrevet motorbåd og efterspørger lettere adgang til benzin.  
Henning Bæk mener ikke at opstillingen i forslaget er helt korrekt. Ole medgiver, at opstillingen i forslaget er 
forenklet, så det er nemmere at forstå for ikke regnskabskyndige. 
Aftalen mellem AS og investor udarbejdes af en advokat. De 2 nyvalgte revisorer vil blive inddraget i aftalens 
indgåelse. 
  
Merete Ipsen takkede for et godt møde og sagde, at det er et stort arbejde at have en båd med benzinmotor, 
når man selv skal fragte benzinen til havnen. Hun spurgte, hvad sejlklubben får ud af salg af benzin. Ole 
forklarede, at vi får et 50 øre pr liter benzin der sælges, hvilket over en 5 årig periode vil give klubben et 
overskud, naturligvis forudsat at det budget for antal solgte liter indfries. 
  
Mads tilbyder, at der kan komme flere investorer med. De kan købe sig ind til kurs 100. 
Henrik Nielsen spørger om partnerskabet får indflydelse på klubbens salg af diesel. Ole forklarer, at det er to 
adskilte forretninger, og at aftalen kun omfatter udbygning af det nuværende anlæg. Tank, rørføring, pumpe 
og betalingsanlæg vil være fælleseje og vil blive reguleret i aftalen. 
 
Afstemning – Etablering af benzinanlæg 
For :  83 - 77,57% 
Imod:   14 - 13,08% 
Blank:   10 - 9,35% 
Forslaget er godkendt – bestyrelsen kan arbejde videre med projektet. 
 
 
7. Valg af formand (lige år) 
Formand Ole Skjaerbaek genopstiller. 
Der var ikke andre kandidater. 
Ole Skjaerbaek er valgt 
 
 
8. Valg af kasserer (ulige år) 
Kasserer genopstiller 
Der var ikke andre kandidater. 
Tove Schillerup-Pedersen er valgt 
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9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer  
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, da der ikke var generalforsamling i 2020. 
Bestyrelsesmedlemmerne Jesper Schultz, Kirsten Ahlgren, Thyge Steffensen og  
Jakob Marquard genopstiller. Kuno Engler ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 
Bestyrelsen foreslår Flemming Andersen som nyt bestyrelsesmedlem. 
Der var ikke andre kandidater. 
Følgende er valgt: 
Jesper Schultz, perioden 2021 - 23 
Kirsten Ahlgren, perioden 2021 - 23 
Thyge Steffensen, perioden 2021 - 23 
Jakob Marquard, perioden 2020 - 22 
Flemming Andersen, perioden 2021 - 22 
 
 
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Forslag: Paw Nordstrand Larsen og Kim Nielsen. 
Der var ikke andre kandidater. 
Paw Nordstrand Larsen og Kim Nielsen er valgt. 
 
 
11. Valg af 2 revisorer 
Forslag til revisorer: Teis Brøting og Kim Karlov Nielsen 
Der var ikke andre kandidater. 
Teis Brøting og Kim Karlov Nielsen er valgt.  
 
 
12. Valg af 1 revisorsuppleant 
Forslag til revisorsuppleant: Bo Skou Frank. 
Der var ikke andre kandidater. 
Bo Skou Frank er valgt. 
 
 
13. Eventuelt 
Erik Winter spørger om, hvordan flytning af både på bro 2 blev håndteret. Var det en enig bestyrelse? Ole 
forklarer, at vi har en forpligtelse overfor kommunen til at stille bådpladser til rådighed, og at bro 2 ikke blev 
udnyttet nok. Men ramningen af pæle gik hurtigere, end vi havde forventet, så der kun var kort tid til at flytte 
bådene. Der går nok max 2 uger før bro 2 er klar til brug. 
 
Rasmus Munk oplever, at der er for få el-standere på landpladserne – eller måske mangler der retningslinier 
for brugen af el. Ole er enig i, at vi gerne vil have flere stik. Vi arbejder på at udvide, så der kommer flere stik 
på landpladserne, men vi vil ikke kunne tilbyde at der er ligeså mange stik som der er både. Ole henstiller til 
at medlemmerne ikke lader landstrømsledningen blive siddende uden at have brug for det. Hvis der ikke er 
penge på stikket, har man ret til at overtage stikket.   
 
Alina opfordrer til at huske at bruge toiletbørste ved toiletbesøg og til at skraldespandene bruges med 
omtanke, så det ikke kommer til at ligne en losseplads. Der har i løbet af vinteren været problemer i 
forbindelse med genstande, der ikke kan henregnes til kabysaffald. Affald der ikke er kabysaffald, småt metal 
eller flasker, skal medlemmerne selv køre på genbrugspladsen. Hvis der henstilles andet affald, er det blot 
klubbens frivillige, der må rydde op efter andre klubkammerater.  
 
Max Pehrson takker for en velgennemført generalforsamling. Han har oplevet tyveri på trailerpladsen. Kan 
der gøres noget fx mht. belysning på pladserne. 
Ole anerkender problemet og fortæller at der arbejdes på løsninger med lys og beskæring af træer og buske, 
der mindsker risikoen for tyveri mv. 
Vi er startet med at beskære buske enkelte steder, selv om det egentlig er kommunens opgave. 
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Flemming spørger til strømstik på bro 2. Ole lover, at der kommer flere stik på bro 2, inden  
den meldes færdig.  
 
Peter Fly ønsker, at der kan være max beløb på el-standerne, for at begrænse den tid de  
er optaget af en enkelt bruger. Det er ikke muligt med det nuværende system. 
 
Kurt Nielsen gør opmærksom på, at hvis man forlader sin båd med landstrøm tilsluttet, er det ikke sikert, at 
forsikringen vil dække en eventuel brand. Bådejererne opfordres til at tjekke hos deres forsikringsselskab. 
 
Erik Winter synes den vestlige del af havnen mangler grill mm. Der er langt til nærmeste grill. Ole forklarer at 
der er en plan for dette.  
 
Max Pehrson spørger om der er mulighed for nye grejhuse. Ole fortalte om en visionsplan der omfatter 
grejhuse på vestmolen, hvor man kan komme til via en buet bro fra bro1. Det på tegnebrættet, men ingen 
aktuelle planer og man kan derfor ikke blive skrevet op til et af disse mulige fremtidige grejhuse. Ole lovede 
at der vil blive indkaldt til medlemsmøde i det øjeblik at planerne bliver mere aktuelle.  
 
Når forsamlingsloftet hæves, så vi kan mødes i klubhuset igen, vil der blive afholdt et medlemsmøde og 
ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringerne. 
 
Formanden takkede bygningsinspektør Kuno Engler for en god indsats i bestyrelsen. Vi kan fortsat regne 
med Kuno til afgrænsede opgaver. 
 
Dirigenten takkede for en god og konstruktiv generalforsamling. 
 
 
 
Den 16. maj 2021 
 
 
 
 
 
Kuno Engler / Kirsten Ahlgren    Henrik Bro Christensen 
Referent      Dirigent 
 


