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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 

Mandag, den 08. november 2021 kl. 18:00  

Bestyrelsesmedlemmer: 
OS=Formand, Ole Skjaerbaek. JSC=Næstformand, Jesper Schultz. AKJ=Kasserer, Anja Kjeldsen, 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, AKJ, KAH, TST, JMA, FAN 
Afbud: JSC 
Vibeke deltog i mødet under punkt 1, 2, og 3 
 
REFERAT 
 

1. Regnskabs- og budgetopfølgning /AKJ, VHJ, OS 
Vi fik en grundig gennemgang af regnskabs- og budgettallene. Budget 2022 er under 
forberedelse. Anja er kommet godt i gang som den nye kasserer. 

 
2. Beslutning om køb af manglende stativer /JMA 

Der mangler ca. 6 stativer for at opfylde vinterens behov. De bestilles til hurtig levering, så 
der ikke bliver pause i bådoptagningen. 
 

3. Godkendelse af prislisten for 2022 /OS 
Prislisten blev gennemgået, der er flere justeringer i forbindelse med større udgifter i 
havnedriften. Der kommer bl.a. nye takster for at have adresse på havnen. Listen drøftes 
igen på næste bestyrelsesmøde, hvor den skal endelig godkendes. 
 

4. Vinterlukning af havnens faciliteter / JMA, FAN 
Den 27. november lukkes for vandet på broerne. Der opsættes 2 frostfri vandhaner, som 
skal dække behovet for fastliggerne og andre, der måtte have behov for vand i 
vinterhalvåret. Hanerne placeres ved hovedindgangen og uden for sejlerkøkkenet. 
 

5. Slutaflevering af andelsforeningen Valhalla’s byggeri 
Plads udenom hallerne, samt rensning af område hvor overskudsjord er deponeret. 
Arbejdet er udført og godkendt. 
 

6. Godkendelse af ”Bestemmelser vedrørende fast bopæl i både i Aalborg Sejlklub” 
 Regler er under udarbejdelse og vil blive behandlet på næste møde. 
 
7. Godkendelse af medlemmer, der ønsker aftale om fast adresse i båd i AS 
 Bestyrelsen godkender, at Anja og Søren Kjeldsen med familie har fast adresse på havnen. 
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8. Forslag om tilmelding af J/70 hold til Sejlsportsligaen /TST 

 For at få et J/70 hold i gang med deltagelse i Sejlsportsligaen vil klubben give 50% tilskud 
det første år. Øvrige 50% er brugerbetaling. 
Der iværksættes en hvervekampagne, for at få flere til at sejle i klubbens både (J/70, H-både 
og Mini 12m) /TST 
 

9. Eventuelt 
Vi har fra medlemmers side oplevet et pres for at leje klubbens lokaler til private fester. 
For at imødekomme dette har vi brug for at opdatere de nuværende regler /OS 
 
Medlemmer oplever problemer med at kunne få plads ved el-standerne på landpladserne.  
Der er bestilt 14 nye el-standere, der bliver monteret, når vi har dem. Når 
landpladsreglementet bliver opdateret, er der brug for at opdatere reglerne for brug af 
strøm på landpladser /OS 
 
EL-priserne er generelt stigende. Skal det have konsekvens for 2022 prislisten? AKJ tjekker 
el-priser i forhold til tidligere. /OS 

 
 
 
 Kirsten Ahlgren 

Referent 
 
 
  

Kommende bestyrelsesmøder:  
6. dec – 10. jan – 14. feb – 7. mar – 22. mar GF 

 


