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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 

mandag d. 10. maj 2021 kl. 18:00  

Bestyrelsesmedlemmer: 
OS=Formand, Ole Skjaerbaek. JSC=Næstformand, Jesper Schultz. TSP=Kasserer, Tove Schiellerup Pedersen. 
KAH=Sekretær, Kirsten Ahlgren. FAN=Bygningsinspektør, Flemming Andersen. JMA=Havneinspektør, Jakob Marquard.  
TST= Sejladsleder, Thyge Steffensen. 
 
Personale: 
VHJ=Vibeke Holm Jensen, daglig leder, havnekontoret. 
 
Deltagere: OS, JSC, TSP, KAH, FAN, TST, JMA 
 
Afbud: ingen 
 
REFERAT 
1. Konstituering af bestyrelsen  

Formand Ole Skjaerbaek, valgt på generalforsamlingen 
Kasserer Tove Schiellerup-Pedersen, valgt på generalforsamlingen 
Næstformand: Jesper Schultz 
Sekretær: Kirsten Ahlgren 
Bygningsinspektør: Flemming Andersen 
Havneinspektør: Jakob Marquard 
Thyge Steffensen: Sejladsafdelingen 
 

2. Velkomstmøde med bestyrelse, revisorer og suppleanter  
Præsentation af de nye revisorer, suppleanter og den nye bestyrelse. 
Det er aftalt, at de interne revisorer fremover inddrages i kvartalsafslutninger og inviteres til møder med 
relevante bestyrelsesmedlemmer for at udvikle og optimere administrationspraksis. 
Mads Peter Veiby var inviteret i forbindelse med sit tilbud om investering i benzinanlæg. 
 

3. Evaluering af generalforsamlingen /OS  
Mange medlemmer har givet udtryk for stor tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen. 
Det tekniske i at afholde et Zoom-møde, hvor alle kunne deltage i debatten og samtidig gennemføre 
hemmelige afstemninger, forløb tilfredsstillende. 
Der var enkelte tekniske skønhedspletter, der skal rettes, hvis vi kommer ud for at skulle benytte et digitalt 
møde en anden gang. 
Der var enkelte medlemmer, der ikke fik tilmeldt sig og logget ind på afstemningssystemet, inden første 
afstemning gik i gang. De kunne dog deltage i debatten på Zoom. 
Det er absolut tilfredsstillende at antallet af deltagere (139) svarer til fremmødet på en almindelig fysisk 
generalforsamling. 

 
5. Medlemsmøde kombineret med ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer. 

Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2021, kl. 19 – 22 for at godkende de 
vedtægtsændringer, som blev godkendt med over 2/3 af stemmerne på generalforsamlingen den 4. maj, men 
hvor der ikke deltog 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer. 
Der skal udsendes varsel inden 14. dage efter den ordinære generalforsamling. 

 
6. Regnskabs- og budgetopfølgning /TSP, OS  

Driftsregnskab januar – april blev gennemgået. Intet at bemærke. 
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7. Underskrift på gældsbevis til DS vedr. J/70  
I forbindelse med køb af J/70 og en optimistjolle har vi optaget et rentefrit lån i Dansk  
Sejlunion med en løbetid på 5 år. Vi underskriver et gældsbevis til DS. 
 

8. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /ALLE  
Opsamling af hængepartier vedr. bygningsvedligeholdelse.  
Afgående bygningsinspektør Kuno lavede en bygningsgennemgang med Flemming. Noget skal vi have 

 håndværkere til, andet kan laves af onsdagsholdet. 
 
9. Eventuelt  

Møde for nye medlemmer, torsdag den 27. maj, kl. 19:00 
 

Ligastævnet blev udsat i 2020. Nu gennemføres det, men med et lidt andet indhold.  
Lidt underholdning – men meget sejlads.  
Det afvikles weekenden 5.-6. juni + efterfølgende weekend. Følg med på hjemmesiden og 

 facebooksiden Klubliv.  
Ps. Der er brug for frivillige. 

 
Søndag den 16. maj kl. 15:00 søsættes den nye J/70 – der udskænkes bobler. 

 
 
 
Kirsten Ahlgren 
referent 
 
 
 
Kommende møder:  
7. juni – 5. juli – 9. august – 6. sept – 4. okt – 5. okt  (medl.møde og eks. GF) – 8. nov – 6. dec – 10. jan – 7. feb – 7. mar 
– 22. mar (ordinær GF)  

 

 


