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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 

Mandag, den 30. august 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. 
PLA=Paw Larsen, havnefoged 
 
Deltagere: OS, JSC, TSP, KAH, FAN, TST, JMA 
 
 
REFERAT 
 

1. Regnskabs- og budgetopfølgning /TSP 
Regnskabs- og budgettallene pr. 30.08.2021 blev gennemgået.  
Måneden var ikke helt afsluttet, men resultatet ligger over det budgetterede, hvilket primært 
skyldes udlejning af de nye havnepladser samt flere nye medlemmer.  
 
Vi forventer endnu et positivt årsregnskab, hvor der er plads til yderligere henlæggelse til fx nyt 
optagesystem. 

 
2. Evaluering af gæstesæsonen 

Mens vi har denne sejlersæson i frisk erindring, går vi i gang med at planlægge næste år, så forårets 
forberedelser er klar inden gæstesejlerne kommer. Flere opgraderinger af vores faciliteter er under 
overvejelse, bl.a. sejlerkøkkenet, nyindretning af terrassearealet uden for klubhuset og måske en 
glasudbygning uden for sejlerkøkkenet med det nye grillmiljø, som er blevet flittigt brugt af både 
medlemmer og gæster. 
 
Vi har haft besøg af autocampere, men den plads, vi har indrettet til autocampere med strøm og 
udsigt, bliver også brugt som almindelig parkering. Der bliver opsat skilte inden næste sæson, der vil 
tydeliggøre, at pladserne er forbeholdt betalende autocampere.  
 
Skiltningen for gæstesejlere på broerne mangler stadig, men er under udarbejdelse, så de er klar til 
næste sæson. 
 

 Gode ideer til forbedring af havnemiljøet modtages. 
 

3. Forslag om indkøb af 1-2 ladcykler til udlejning /OS 
Gæstesejlere bemærker, at der er lidt langt til indkøb. Der er udlejning af cykler ved klubhuset. Det 
kan måske udvides, så det er muligt at udleje en ladcykel eller cykeltrailer til gæster, der skal ud og 
handle. Måske kan vi få sponsorstøtte mod reklameplads. Evt. kan vi indgå en aftale med Freetrailer. 
Enighed om at vi arbejder videre med ideen. /JMA, FAN, OS 
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4. Forslag om indkøb af el-løbehjul til billetkontrol og ”udrykning” /OS 
Der er langt fra den ene ende af havnen til den anden. Vores nye havnefoged  
Paw har brug for at komme hurtigt rundt.  
Godkendt – Flemming undersøger markedet. /FAN 
 

5. Forslag om etablering af 3 molokker til erstatning for containere /OS 
Vi har udfordringer med vores affaldscontainere, som hurtigt fyldes og ikke altid med det, de er 
beregnet til. Om sommeren er de ikke appetitlige, da de i varmen giver lugtgener. Molokker er en 
moderne og oplagt efterfølger for containerne. Et forholdsvist lille indkastmodul står ovenpå jorden, 
mens en stor sæk, der kan løftes op af en skraldebil, er placeret under jorden, hvor der er køligt, så 
der ikke genereres lugtgener. 
 
Molokkerne kan være optakten til at vi får et mere moderne renovationssystem i AS, hvor også 
affaldssortering bliver tænkt ind i planen. Løsningen skal være fremtidssikret, så den opfylder 
Aalborg Kommunes planer på området. 
 
Sagen har været diskuteret i ANF, mhp. en fælles plan, samlet køb, godkendelser og også 
muligheden for, at ANF overtager opgaverne omkring affald. 

 Der skal arbejdes videre med ideen. /JMA, OS 
 

6. Opdatering af klubbens og havnens reglementer, vinterprojekt /OS 
Vi trænger til en opdatering af vores forskellige reglementer, sejladsbestemmelser, klubbåde mv. 
Det bliver et vinterprojekt for bestyrelsen - KA og OS er tovholdere. 

 
7. Ekstraordinær generalforsamling / medlemsmøde, den 5. okt. 

Generalforsamlingen: 
Dagsordenen vil omfatte endelig vedtagelse af de 2 vedtægtsændringsforslag, hvor der ikke var 
deltagere nok til at få dem endeligt vedtaget på den ordinære generalforsamling. 
Vedtægtsændring 1: Redaktionelle justeringer og ændringer i vedtægterne 
Vedtægtsændring 2: Anvendelse af digital generalforsamling 

 Valg af kasserer: Tove Schiellerup Pedersen har meddelt, at hun ønsker at blive afløst på posten. 
Vi skal derfor have valgt en ny kasserer på generalforsamlingen. 
Valg af suppleant til bestyrelsen: Suppleant Paw Nordstrand Larsen er blevet ansat som havnefoged 
og kan derfor ikke samtidigt indgå som bestyrelsesmedlem. 

 
 Bestyrelsens emner til medlemsmødet: 

Orientering om hvor langt vi er kommet mht. nyt optagesystem (incl. ny mastekran). Hvad er 
klubbens / medlemmernes behov, og hvilket system kan dække vores behov. Vi ønsker at afstemme 
ønsker og forventninger med medlemmerne, så vi kan beslutte indkøb af nyt optagesystem på den 
ordinære generalforsamling i marts 2022, med en forventet levering inden bådene skal op i 2022. 
 
Da vi har fået tradition for et medlemsmøde i efteråret, overvejer bestyrelsen at foreslå en 
efterårsgeneralforsamling, hvor det kommende års budget bliver godkendt. Som det er i dag, 
udfærdiger bestyrelsen budgettet, som forelægges generalforsamlingen i marts, hvilket jo betyder, 
at vi fra januar til marts arbejder efter et ikke godkendt budget. Denne ændring vil naturligvis kræve 
en vedtægtsændring. 

 
Dagsorden udsendes den 14. september. 
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8. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /ALLE 
 

Nyt system til masteklargøringspladsen. /OS 
Vi har, med en lille ændring, godkendt en prototype til erstatningen for de gamle  
rustne og vakkelvorne bukke. De nye masteholdere er forventet klar inden 1. oktober. 
Prismæssigt holder vi os under beløbet, der er afsat i budgettet. /OS, JMA 
 
Nyt optagesystem /OS 
Vi har gennem det sidste år undersøgt forskellige muligheder, både travelifte og yachtkraner. Der er 
fordele og ulemper ved begge systemer, så det er en vigtig opgave, hvor der skal tænkes mange års 
behov ind. Vi tager emnet op på det kommende medlemsmøde 5. oktober, hvor vi fortæller om 
resultatet af undersøgelserne. 

  
 Sejlerskolen /KAH 

Duelighedskurserne, som har holdt coronapause, genoptages med et turboforløb og eksamen i 
oktober. 3 nye hold starter i uge 44. 
 
Der er allerede 28 på en interesseliste til skolebådssejlads 2022 (Vi har plads til 24 på Mille). 

 
Andet: 
Der indkaldes til afdelingsledermøde 25. oktober. /OS 
 
Der opsættes 9-12 postkasser af ordentlig design og kvalitet ved havnekontoret – kan lejes af 
fastliggere /OS 
 
Riste ved kontor- og hovedindgang fastmonteres /FAN 
 
Bagbord indsejlingsfyr virker ikke. Jakob kontakter Peter Simonsen mhp. at opgradere fyrene med 
LED teknologi /JMA 
 
En gammel bærbar PC solgt til medlem for kr. 200,- Overført via MobilePay /OS 

 
Der er ansøgt om 31 nye redningsstiger hos Trygfonden /OS 

 
Vi ansøger kommunen om tilskud til at udskifte traditionel belysning til LED i klubhus og masteskure 
/OS 
 
Kirsten og Ole iværksætter en opdatering af websitet. Alle byder ind med ændringsforslag / KA, OS 

 
Ansøgning/bestilling af flaske/metal/plastik container-boble til vestlige del af havnen /JMA 

 
Der er opsat 3 nye Y-bomme til mindre joller/speedbåde /OS 

 
Opgradering af vaskemaskine og tørretumbler til vaskerimaskiner. Priser undersøges /OS 

 
Opgradering af sejlerkøkken med et udekøkken. Forslag og priser undersøges / FAN, OS 

 
Aftale med Valhalla om afslutning af byggeprojekt – jordvolden bag jollepladsen /OS 

 
Handicapdøren ved gæsteindgangen er repareret og testet af FAN. Fundet OK 
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Benzinanlægget forventes at blive installeret i løbet af okt/nov. /JMA, OS 
 
Paw er næsten færdig med krankurset og er klar til optagesæsonen. Jakob  
er tilmeldt kursus i november /OS 
 
Thyge har repareret på Dommerhuset, og ANF laver el-arbejde. /TST, OS 
 

 
9. Eventuelt 

 Intet 
  
 
 Kirsten Ahlgren 
 referent 
 
 
 
Kommende bestyrelsesmøder:  
13. sep - 4. okt – 5. okt EGF – 8. nov – 6. dec – 10. jan – 7. feb – 7. mar – 22. mar GF 
 


