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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 24. januar 2022 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, TST, KAH, AKJ, JMA, FAN 
Afbud: JSC 
 
VHJ deltog under punkt 1 og 2 
 

REFERAT 
 
1. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2021 /AKJ, VHJ, OS 

Vi har besluttet, i samarbejdet med revisor, at ændre regnskabspraksis, således at vi ikke  
længere bogfører aktiver i status. Det giver ikke mening for en forening at bogføre aktiver 
og lave årlige afskrivninger, da vi som forening ikke betaler skat. I 2021 regnskabet og 
fremover vil den nye regnskabspraksis blive benyttet. 

 
Efter en grundig gennemgang af årsregnskabet godkender bestyrelsen regnskabet.  
 
Kontoplanen blev drøftet og det blev besluttet, at Anja og Ole arbejder på en ny kontoplan, 
der i højere grad afspejler afdelingernes og klubbens aktiviteter. Hvis det kan nås, benyttes 
den fra 2022, ellers fra 2023. 

 
 
2. Gennemgang af budgetforslag 2022 /AKJ, OS 

Efter en grundig drøftelse af de enkelte afdelingers fremtidige behov kan bestyrelsen 
anbefale budgettet til godkendelse på generalforsamlingen. 

 
 
3.  Planlægning af generalforsamling 2022 /Alle 

Årsregnskab og budget er godkendt af bestyrelsen og skal nu behandles af de interne 
revisorer. 
 

 Formand Ole Skjaerbaek,  er på valg (i lige år). 
Havneinspektør Jakob Marquard og bygningsinspektør Flemming Andersen er ligeledes  
på valg. 
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Efter lang og tro tjeneste vil Thyge Steffensen gerne afløses på  
bestyrelsesposten. 
 
Den 1. februar er fristen for medlemmernes forslag til GF. Vi har modtaget et  
forslag og har indbudt forslagsstilleren til en drøftelse af forslaget. 
 
Vi har forslag til dirigent på GF. 
 
Generalforsamlingen varsles senest 8. februar, og senest 8. marts udsendes endelig 
dagsorden med relevante bilag. 
 

 
4.  Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen /OS 

Der arbejdes videre på at have en plan for et nyt bådoptagningssystem og mastekran klar til 
fremlæggelse på generalforsamlingen. 

 
Planen kan sættes i værk, hvis hhv. forslag og budget vedtages på GF 

 
For at sikre, at klubbens vedtægter til stadighed afspejler klubbens formål og aktiviteter, 
forbereder bestyrelsen enkelte ændringer til vedtægterne. 
  

 
4. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /Alle     

Alle el-standere på land- og vandpladser nummereres, så det bliver lettere at indrapportere 
eventuelle udfald. 
 
Der er ryddet op på området for trailere. Registreringsmærker er bestilt. 
 
For at lette administrationen i forbindelse med indkøb til klubben bliver Paw, Ole og 
Flemming udstyret med et klub-dankort. 

 
Benzinanlæg – Vi afventer godkendelse af projektet fra AAK. 

 
Kontoret er ved at blive renoveret, og Vibeke og Paw rykker for en kort periode ind i 
mødelokalet, som i denne periode er lukket for andre aktiviteter. 

 
 
5. Eventuelt 

Intet 
 

 
 

Kommende bestyrelsesmøder:  
7. feb – 7. mar – 22. mar GF 

 


