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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 6. december 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, TSP, KAH, AKJ, JMA, FAN, JSC 
Afbud:  
 
 

REFERAT 
 
 

1. Regnskabs- og budgetopfølgning /AKJ, VHJ, OS 
Vi er tæt på regnskabsårets udløb og der arbejdes med årsafslutning. Regnskabsmæssigt, intet 
at bemærke. Det færdige regnskab gennemgås på bestyrelsesmødet i januar mhp. 
fremlæggelse på generalforsamlingen. 

 
2. Godkendelse af endelig aftale vedr. benzinanlæg /OS 
Vi er nu meget tæt på en endelig aftale om et benzinanlæg.  
Kontrakten er udarbejdet af Advokatfirmaet Vingaardshus. Vores 2 interne revisorer er 
præsenteret for udkastet og siger god for det. Vi forventer at anlægsarbejdet kan påbegyndes i 
slutningen af januar eller starten af februar. 

 
3. Beslutning om køb af manglende stativer, igen /JMA 
Jakob og Paw har foretaget en ny optælling af behovet for flere bådstativer efter 
optagesæsonen er sluttet. Det viste sig, at der manglede 6 stk. 3T og 2 stk. 6T, som det blev 
besluttet at indkøbe.  

 
4. Endelig godkendelse af prislisten for 2022 /OS 
Som følge af større udgifter i forbindelse med havnedriften stiger prisen for en havneplads fra 
148 kr. til 155 kr. pr. m2. Taksten for fast adresse på havnen forhøjes. 
Takster for sejlads i klubbåden J/70 er indskrevet. 
Prislisten er godkendt 
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5. Registrering af trailere på landpladserne /JMA, OS  
Vi ønsker at registrere alle både og trailere på klubbens arealer og er i den  
forbindelse ved at blive udarbejdet labels, som fremover skal være påsat alle  
båd/jolletrailere, der opbevares på klubbens arealer.  

 
6. Drøftelse vedr. andelsforeningerne, præciseringer i brugsaftaler og fællesregler /OS, KAH  
Det er nu godt 2 år siden, der blev indgået brugsaftaler og aftale om fællesregler med de 
andelsforeninger, der driver bådhaller og grejhuse. I begyndelsen af det nye år vil vi indkalde 
gruppen af formænd for andelsforeningerne til et møde, for at drøfte hvordan fællesreglerne 
og brugsaftalerne har fungeret i praksis og om der er behov for justeringer.  

7. Flere el-standere på landpladserne / JMA, OS 
Der er besilt 14 nye el-standere til landpladserne, som forhåbentligt modtages og kan 
opsættes i januar. Jakob og Paw har lavet plan over, hvor de skal placeres. 

 
8. Godkendelse af ”Bestemmelser vedrørende fast bopæl i både i Aalborg Sejlklub” 
Udsættes til mødet i februar. 

 
9. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /ALLE 
Der har været afholdt et evalueringsmøde for aktive J/70-sejlere. 
11 aktive deltog i mødet. Der er brug for et reklamefremstød for at få nye gaster ombord. 

 
Foreløbig er 6 sejlere interesseret i at deltage i ligasejlads i 2022.01.04. Ligagebyret søges 
financieret gennem fonde og kommunalt tilskud. 
For at få flere sejlere i J/70’er, H-bådene og Mini 12’erne laves en forårskampagne i perioden 
marts – maj. Målgruppen er klubbens medlemmer (nuværende og helt nye) med praktiske 
sejlerfærdigheder som efter skolebådskursus. Aktiviteten er prøvetur en lørdag (i godt vejr) og 
aftener efter behov. 
Kampagnen annonceres på facebook (KLUBLIV og J/70-siden), på hjemmesiden, banner på 
havnen på udvalgte opslagstavler og medier (Gunnar Munk er på opgaven). 

  
10.   Eventuelt 
Intet 

 
 

 
Kirsten Ahlgren 
Referent 


