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Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag d. 7. marts 2022 kl. 18:00 
 
 
 

REFERAT 
 
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 
Afbud: AKJ, FAN 
 

1. Detailplanlægning af generalforsamling 2022 /Alle 
Vi arbejdede os gennem drejebogens punkter, og i morgen udsendes dagsordenen og bilag 
omhandlende bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, et medlemsforsalg, årsberetning 
og budget. 

 
2. Endelig godkendelse af bestyrelsens forslag til generalforsamlingen /OS 

Forslagene fik en sidste korrekturlæsning og drøftelse. De er nu klar til udsendelse i 
morgen. 
 

3. Planlægning af medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling vedr. etablering 
af nyt optagesystem og mastekran /OS 
Vi skal ikke på den ordinære generalforsamlingen tage stilling til nyt optagesystem og 
mastekran. Jordbundsundersøgelsen er lavet, men vi mangler rapporten, der fortæller, hvor 
omfattende og dyr funderingen bliver.  
Derimod indkalder vi til et medlemsmøde den 29. marts, hvor hele projekt optagesystem 
bliver drøftet. Direktøren for firmaet DK Kraner vil deltage. 
 
Efterfølgende afholder vi en ekstraordinær generalforsamling den 26. april, hvor vi har 
optagesystemet på dagsordenen. 

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

Benzinstanderen er på vej, men vi har fået oplyst, at stål til benzintanken er steget, så vi 
kan forvente prisstigning. Til gengæld viser det sig, at anlægget ikke skal godkendes af 
kommunen, når vi i forvejen har et dieselanlæg. Der kræves kun, at brandmyndighederne 
godkender anlægget. Derved sparer vi behandlingstid hos kommunen. 

 
Havnekontoret er under ombygning. Kontoret bliver større, det er jo blevet  
arbejdsplads til vores 2 ansatte. Det forventes at være klar i uge 11. 
 
Rengøringsrummet mellem baderummene er ved at blive ombygget, så der bliver dobbelt 
så meget plads. 
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Opsætning af bukke til brug ved masteklargøring er ved at blive forberedt.  
Det er tilsyneladende svært at bore i netop det areal. 
 
For at lette rengøringsopgaven i klubhuset anskaffes en maskine til vask  
af gulvene. JMA, FAN og Paw 
 
Der er gang i oprydning på landpladserne – væk med gamle stativer. Det er en proces,  
der tager lidt tid, da ejerne først skal opspores. 

 
Sommerens Ligastævne for J/70 er ved at blive planlagt. Jesper arbejder for, at vi får  
så meget sejlads for vores medlemmer som muligt i den tid bådene ligger her. 
 
Dansk Sejlunion har ved seneste generalforsamling nedlagt kredsene. 
Nu er en ny organisation ”Limfjordens Sejlsport” opstået på resterne af Limfjordskredsen, 
som dækkede den vestlige del af Limfjorden og Nordøstjyllandskredsen, som dækkede den 
østlige del af Limfjorden og den nordlige Kattegatkyst, og som vi var medlem af.  
Thyge deltog i den stiftende generalforsamling. 

 
Der har været afholdt et møde i Virksund Sejlklub for kvindelige sejlere i Limfjorden. 6 
sejlklubber deltog. Virksund sejlklub har i mange år haft kvindesejlads i medlemsejede 
både. De vil gerne udbrede kendskabet til mulighederne for kvinder på vandet og øge 
samarbejdet mellem sejlklubber med sejladsaktiviteter rettet mod kvinder. Der var enighed 
om at oprette en afdeling med navnet ”Kvindesejlere på Limfjorden” som en afdeling under 
”Limfjordens Sejlsport”. Der er lavet en facebookgruppe med navnet ”Kvindesejlere på 
Limfjorden”. 
Kirsten deltog fra AS. 

 
 

5. Eventuelt 
Intet 
 
 
 
Kirsten Ahlgren 
Referent 
 
Kommende møder: 
Ordinær generalforsamling, tirsdag den 22. marts 
Medlemsmøde, tirsdag den 29. marts 
Formandsmøde Andelsforeningerne i AS, mandag den 4. april 
Ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 26. april. 
 


