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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 

mandag den 5. juli 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 
 
Under punkt 2 deltog VHJ og Paw Larsen 
 
 
REFERAT 
 

1. Sammendrag af møder vedr. ansættelse af havnefoged /OS  
Siden sidste bestyrelsesmøde den 7. juni har vi efter aftale mellem alle 
bestyrelsesmedlemmer besluttet at ansætte Paw Larsen som havnefoged. Revisorerne har 
ligeledes været indraget og har sagt god for kontrakt og lønaftale. 
Kontrakten er underskrevet af begge parter og ansættelsen starter 1. august. 

 
2. Praktik vedr. ansættelse af havnefoged /OS  

Kommende havnefoged Paw Larsen og Vibeke deltager i dette punkt  
Paw har båd i AS og har arbejdet som automaler i mange år.   
Ansættelsen starter med et krankursus, som Jakob også deltager i for at kunne indgå som 
afløser. Paw sættes ind i arbejdet af Ole og Jakob. Der vil blive indrettet en ekstra 
arbejdsplads på havnekontoret. 

 
3. Regnskabs- og budgetopfølgning /TSP, OS  

På grund af mange opgaver i forbindelse med tildeling af havnepladser er 
halvårsregnskabet endnu ikke klar. Det vil snarest blive fremsendt til bestyrelsen. 
 

4. Sejlerskolen - kurser og prisstruktur /KAH 
Der er lavet en plan for genoptagelse af det duelighedskursus, som startede oktober 2020, 
men har været på coronapause siden december. Det forventes at undervisningen og de 
teoretiske prøver er gennemført med udgangen af oktober.  
Der oprettes et separat kursus i duelighedsbevisets praktiske del. Vi får henvendelser om 
muligheden for at kunne tage den praktiske del, når man har taget den teoretiske del på en 
alm. aftenskole. Kurset med træning og aflæggelse af prøve gennemføres i september. 
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5. Opdatering af hjemmeside og webshop /OS, KAH, TST 
Betaling af medlemmernes sejlads i klubbes nye J/70 sportsbåd vil foregå  
gennem webshoppen på hjemmesiden. 
 
Et medlem Troels Olsen har tilbudt sin hjælp med hjemmesiden. Han har en bred  
teknisk viden gennem sit arbejde, så både hjemmesiden og webshoppen vil få et eftersyn. 
 

6. Beslutning vedr. bomanlæg – MobilePay, overvågning /OS, JMA  
Aalborg Kommune har haft et sagsanlæg vedr. vores opkrævning af gebyr for brug af 
slæbestedet. Det er resulteret i et pålæg om at bommen skal fjernes – men kommunen 
agter ikke at rette sig efter det. Vi kan altså fortsætte med at drive bommen og opkræve 
gebyr. Men der er både indtægter og udgifter forbundet med driften. 
Vi sætter et nyt skilt op – overvejer mobilePay – overvejer en magnetlås, så bommen ikke 
kan rykkes op med vold. OS/JMA 
 

7. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /ALLE  
SUP-rummet er færdig. Nu skal der være aktivitet. Der er forhandlinger om et samarbejde 
med Aalborg Outdoor så de fremover driver det og vores medlemmer får en rabatpris. 
Udover SUP og Sit on Top kajakker, vil man fremover kunne leje havkajakker og flere typer 
SUP Boards, som kan bestilles på Aalborg Outdoors hjemmeside og senere via vores 
hjemmeside.Vi slipper for administration og indkøb af våddragter, redningsveste mv. 
OS/JMA arbejder videre med forslaget. 
 
Opgradering af klubhuset – nye håndklædeautomater – nye sæbe dispenserer – ens 
vægophængte skraldespande i hele huset. /FAN 
 
Mastebukke er på vej til masteklargøringspladsen – et helt nyt system /OS, JMA 
  
Skabet til mastekranen, som vil gøre det muligt at aktivere kranen med et nøglekort, er 
lovet klar i kommende uge. Når det er monteret sendes en mail til medlemmerne herom. 
/OS, JMA 
 
Havnekontoret skal renoveres, så der bliver skrivebordsplads til både Paw og Vibeke. 
 
Dommerhuset som onsdagskapsejladserne benytter trænger til renovering. Thyge indgår i 
et samarbejde med Sejlklubben Limfjorden om at beskrive projektet, inden det sættes i 
gang. /TST 
 
Aalborg Kommune giver nu tilskud til betaling af havnepladser til klubbens både (afgiften til 
ANF). TSP sender en ansøgning. 
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8. Eventuelt  
Efter aftale mellem bygningsinspektør og Vibeke foretages booking af  
klubhuset på havnekontoret efter reglerne på hjemmesiden. 

 
Vi vil sikkert blive spurgt om vi vil stille RIB-båd til rådighed ved Tall Ship 2022.  
Det er meget hårdt ved RIB-bådene, så vi overvejer at sige nej. 

 
 
Kirsten Ahlgren 
referent 
 
 
 

 
 
Kommende møder:  
5. juli – 9. aug – 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)  

 

 


