
 

Aalborg Sejlklub × Skydebanevej 40 × 9000 Aalborg 
Telefon +45 98 10 25 75 × www.aalborg-sejlklub.dk 

Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 

mandag den 7. juni 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. Regnskabs- og budgetopfølgning /TSP, OS 

Driftsregnskab januar – maj blev gennemgået. Intet at bemærke. 
 

2. Benzinanlægget 
 Der er et udkast til aftalen mellem investor og AS. Det vil blive gennemgået med revisorerne inden aftalen 
indgåes. /OS, TSP 

 
3. Medlemsmøde kombineret med ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer. 

Der er d. 15/5-21 udsendt varsling om 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. 
Ifølge vedtægterne skal der udsendes varsel inden 14. dage efter den ordinære generalforsamling. 
 

4. Jollepladsen 
Jollepladsen trænger til en renovering. Jakob og Flemming arbejder på en ny type stativer til opbevaring af 
joller. /JMA, FAN 
 

5. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /ALLE  
I gæsteafdelingen er belysningen ved at blive forbedret i toilet og bad.  
Det samme skal ske i medlemmernes toilet og bad. /FAN 

 
SUP rummet er færdigindrettet. Der er plads til kajakker og supboards. 
Vi skal have udarbejdet et regelsæt for udlejning, prisstruktur og eventuelt iværksat 
introduktion/undervisning i Stand Up Padling.  
Det skal tydeligt fremgå af boardet, at det ejes af Aalborg Sejlklub. /JMA 

 
Pladerne til taget på jollehuset er klar til at bliver sat op. / FAN, JMA 
Der kommer numre på masteskurene. 
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6. Eventuelt  
Der har været afholdt møde for nye medlemmer. 45 deltog. Klarup Bådsenter havde sponsoreret  
gavekort til udlodning blandt deltagerne. De blev fordelt ved en konkurrence om at binde knob. 
 
Der er forhandling i gang med en mulig kommende havnefoged. Efter Lennert stoppede er driftsmæssige  
opgaver løst af liftførerafløserne Palle Klith, Henrik Knudsen og Jan Svendsen samt Jakob, Flemming og Ole. 
I takt med at havnen bliver større, og vi får flere medlemmer, er der et stigende behov til driften og medlemsservice. 
Denne funktion kan ikke længere varetages af Vibeke, som er ansat på deltid, da der samtidigt også stilles store krav til 
regnskab og administration. Derfor går vi efter at ansætte en havnefoged, der kan tage ansvar for driften af havnen i 
samarbejde med Vibeke samt havne- og bygningsinspektører og formand. 
 
 
Kirsten Ahlgren 
referent 
 
 
 
Kommende møder:  
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)  

 

 


