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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 7. februar 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, JMA, FAN 
Afbud: AKJ, JSC 

REFERAT 
 
 

1. Gennemgang og godkendelse af revisorkorrigeret årsregnskab 2021 /AKJ, OS 
Bestyrelsen godkendte regnskabet på forrige møde. Nu har det været sendt til gennemsyn 
hos en revisor, og det gav anledning til en teknisk korrektion i forbindelse med afskrivninger 
og hensættelser. 
 

2. Planlægning af generalforsamling 2022 /Alle 
Drejebogen for afvikling af generalforsamlingen blev gennemgået.  
Varsling udsendes til medlemmerne på mail den 8. februar. Bilag udsendes den 8. marts. 

 
3. Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen /OS 

Bestyrelsen har planlagt forslag til vedtægtsændringer til § 18, 19 og 26 samt forslag om 
etablering af ny mastekran og forslag til nyt optagesystem. 
 

4. Indkomne forslag til generalforsamlingen /OS 
Vi har pr. 1. februar modtaget ét forslag fra medlemmerne. Det drejer sig om indretning af 
vores landarealer. Forslaget behandles på generalforsamlingen. 
 

5. Medlemskab af Limfjordens Sejlsport /TST 
 Der er planer om at skabe en ny forening under Dansk Sejlunion ”Limfjordens Sejlsport”. 
Den skal erstatte den nedlagte Nordøstjysk Kreds og den nuværende kreds, 
Limfjordskredsen, i forbindelse med at kredsene blev udskrevet af Dansk Sejlunions 
vedtægter. 
Limfjordskredsens formue vil overgå til den nye organisation. 
Vi har sammen med de øvrige Limfjordsklubber modtaget en invitation til den stiftende 
generalforsamling den 1. marts i Skive Sejlklub. Thyge Deltager. 
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6. Betaling (fra kontoret) af udlæg under 1.000 kr. via MobilePay /OS 
Det blev besluttet, at Vibeke på kontoret fremover kan straksoverføre udlæg  
og tilbagebetalinger under kr. 1.000 via MobilePay. Det sker for at gøre  
arbejdsgangen mere smidig, så medlemmer, der har lagt penge ud for klubben,  
hurtigt får pengene tilbage. 

7. Møde med andelsforeninger i april /OS  
Vi planlægger at afholde et møde for formændene af de 6 andelsforeninger. Der er 
kommet nye formænd i nogle af foreningerne. Vi vil drøfte tiltag og erfaringer i forbindelse 
med brugsaftalerne og fællesreglerne med henblik på eventuelle justeringer. 
Mødet afholdes den 4. april. 

8. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /Alle    
Kommunen er i gang med sagsabehandling i forbindelse med benzin- og dieselanlægget. 

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. 

Oversigten over vedligeholdsopgaver udendørs og indendørs blev gennemgået og 
prioriteret. 
 

9. Eventuelt 
Intet 
 

 

Kirsten Ahlgren 
referent 

 
Kommende bestyrelsesmøder:  
7. mar – 22. mar GF 

 


