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Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 12. april 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. Regnskabs- og budgetopfølgning /TSP, OS  

Vi er foran budget og regnskab i forhold til sidst år ved samme tid. Problemer med Zietwing ser ud til 
at være løst. Vi afventer dog stadig én opdatering fra Nets, før Dankort atter kan benyttes. 
Det er gået stærk med at få kontingenter og pladsleje ind. Der bliver strammet op på 
rykkerprocedurer, da der stadig er medlemmer, der ikke har betalt. 

2. Havneadministration, status for etablering af nye pladser. /JMA, OS  
Booking af søsætning fungerer godt. Der har ikke været rift om søsætning i helligdage og 
weekender. Vi har tidligere fået en del opfordringer til at åbne mere for kørsel i weekender og på 
helligdage, men de seneste par år har der kun været få tilmeldte på disse dage. Vi vil fremover 
tilpasse bookingtiderne efter dette. 
 
Da vi har mangel på pladser i havnen, tilbyder vi nu medlemmer, der ikke skal bruge deres båd i en 
periode på min. 3 mdr. at de kan udleje pladsen til klubben, således at klubben kan udleje pladsen 
midlertidigt. Den oprindelige lejer får derved refunderet 50% af den pladsleje som klubben opkræver 
hos den midlertidige lejer. 
 
Broelementerne til forlængelse af bro 9 er ankommet. Men først skal der uddybes. Projektet 
forventes at være hurtigt færdigt. Udover udvidelse af bro 9, bliver østsiden af bro 2 lavet om til 
pælepladser, og der laves pladser till mindre både i rundingen foran havnekontoret. Det giver 
omkring 45 ekstra pladser, som alle er udlejet.  
 
Forhandlingerne om en benzintank i forbindelse med dieseltanken fortsætter. Projektet vil blive 
forelagt generalforsamlingen 4. maj. OS udarbejder et beslutningsforslag til udsendelse. 
 
Et medlem har spurgt formanden, om hun måtte lave en række plantekasser med  
krydderurter. De er anlagt på paller, så trucken kan flytte dem, hvis pladsen skal  
bruges til noget andet. God idé. Også ros Åse og Hans Jørn, som tilplanter vores  
krukker uden for hoveddøren. 
 

3. Standerhejsning d. 24. april 
Aktivitetsudvalget sørger for et lille (coronavenligt) arrangement, som sikkert kommer til at indeholde 
noget med grillpølser og en øl/vand. 
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4. Generalforsamling d. 4. maj, planlægning  
Vi tror ikke, at forsamlingsloftet hæves inden 4. maj. Pt. må der være 10 til stede i klubhuset, så der 
er ikke basis for, at nogle er til stede og nogle er hjemme online. 
 
Vi køber os til en løsning, hvor vi får hjælp til det tekniske. Vi har kontakt til Aalborg Universitetet. 
Vi har brug for et lokale, hvor der er en kraftig internetforbindelse. Kuno undersøger, om wifi-
forbindelsen er kraftig nok i klubhuset. 
 
Hvis vi ikke kan få debatten til at fungere online, må vi samle op med et fysisk medlemsmøde efter 
ferien, hvor vi forhåbentlig kan mødes nogle flere. 
 
Næste bestyrelsesmøde 26. april handler primært om generalforsamlingens forberedelse. 
 
Vi søger en tilkendegivelse fra medlemmerne om at bestyrelsen skal påbegynde undersøgelse af, 
hvilket system vi skal vælge som afløser for travelift og mastekran. 
 
Vi ønsker planen om en benzinstander drøftet på GF.  
 
Ole kontakter en kandidat til dirigentopgaven. 
 
Kirsten sætter sig ind i det digitale afstemningssystem Assemply Voting. 
 
 

5. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /ALLE  

Onsdagsholdet har haft få medlemmer i forhold til opgavelisten. Nu er vi det højeste antal siden 
september, d.v.s. 7 mødte. Denne årstid er fyldt med  nye haste-opgaver, der kan vælte enhver 
prioritering. Derfor må mange opgaver fra listen udskydes til efteråret. 
 
Pladserne på skolebåden og H-bådene er fuldt besat. Efter en hvervekampagne er det også 
lykkedes at få bådførere og instruktører til alle hold. 

Der er problemer med bådmotorerne til følgebådene. Flemming Andersen er på opgaven. 
Vi har bestilt et eksemplar af en mulig ny slangerulle til opsætning på broerne. Den skal monteres så 
vi kan afprøve den og se, om den fungerer efter hensigten. 

Vi er blevet bedt om et høringssvar i forbindelse med at broerne i Limfjorden vil ændre åbningstider 
fra hver halve time til hver hele time. Jesper udfærdiger et høringssvar. 

Hempel har gennem Dansk Sejlunion doneret bundmaling til klubbåde. Vi har søgt og er blevet 
blandt de udvalgte. 
 

6. Eventuelt  
Intet 

 
Kirsten Ahlgren 
Referent 

 
 
Kommende møder:  
26. april – 4. maj Generalforsamling 2020-21 – 10. maj – 7. juni – 5. juli – 9. august – 6. sept. – 4. okt. – 8. nov. – 6. dec. 
– 10. januar – 7. februar – 7. marts – 22. marts GF 2022 


