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Bestyrelsens beretning for 2021  
 
Vi har igen haft et år, hvor der på enkelte områder har været forhindringer på grund af corona-
restriktioner. Men slet ikke i samme omfang som 2020.  
 
Vi byder fortsat velkommen til mange nye medlemmer. De har fået nogle af de havnepladser, som vi  
med ANF´s hjælp har fået bygget i løbet af året. Det har givet en masse ekstra liv på havnen. 
 
Gæstesejlerne har også bidraget til liv på havnen, dog er der et lille fald i antallet af overnattende gæster. 
 
Frivillige i Aalborg Sejlklub 
 
Tak til afdelingslederne og alle vores frivillige i de forskellige afdelinger af klubben. I har fået mange ting til 
at ske. Når man som formand og bestyrelse læser denne beretning, bliver man stolt over at have faciliteret, 
at så mange gode tiltag har kunnet gennemføres. 
 
Bestyrelsen ville ikke alene kunne holde gang i så mange afdelinger med så mange forskelligartede 
aktiviteter, hvis ikke en lang række frivillige er aktive.  
 
Noget kunne måske have været bedre, sådan er det altid, men har du gode ideer og lyst til at være med til 
at gennemføre dem, så kom med ombord. 
 
Havne- og områdeafdelingen 
Havneinspektør, Jakob Marquard 
 
Først og fremmest har vi fået en fuldtidsansat havnefoged, Paw Larsen. Paw har vist sig som en driftssikker 
og initiativrig medarbejder. Vi sagde farvel og mange tak til Palle Klith, som indtil Paws ansættelse trofast 
betjente kranen samt udførte forefaldende arbejde på havneområdet. 
 
Med udvidelsen af havnen i foråret blev der skabt 51 nye havnepladser, som betød at vi kunne byde 
velkommen til en række nye medlemmer. 
 
Bro 9 er forlænget med 12 pladser. For enden af bro 2 og 6 er der bygget en tværbro og langskibspladserne 
på bro 2 er konverteret til 20 pælepladser. 
 
I rundingen ud for havnekontoret har vi nu 15 y-bom pladser til joller og mindre både og den lave adgangsbro er 
ført igennem. Men flere både i havnen har selvfølgelig betydet, at vi måtte indkøbe flere bådstativer. 
 
ANF (de 5 fritidshavne: Aalborg Sejlklub, Sejlklubben Limfjorden, Vestre Bådelaug, Fiskerklyngen og 
Nørresundby Lystbådehavn) har selvfølgelig været involveret i arbejdet og betalingen af de mange nye 
havnepladser. 
 
Der er kommet nye redningskranse op rundt om på havnen. Vi har modtaget redningsstiger, som sættes op 
snarest. Tak til Trygfonden som har sponseret både redningskranse og stiger. 
 



 

Vi har opgraderet og opsat flere el-standere på broerne og landpladserne og der kommer endnu  
flere i løbet af foråret 2022. 
 
Efter nogle møder med kommunens grønne afdeling, har de været meget aktiv i år, så der er kommet skik 
på en del af bevoksningen på havneområderne. 
 
Ved generalforsamlingen i 2021 besluttede vi at etablere et benzinanlæg i forbindelse med dieselanlægget. 
Det er nu her i foråret 2022 tæt på at blive til virkelighed. 
 
Vi har haft mange gæsteoptagninger og -søsætninger i 2021. Vi forventer en stigning i antallet af gæstebåde på 
land. Specielt, hvis vi får en kran, der kan klare større både. 
 
Traveliften har klaret opgaven i 2021, men i takt med at bådene, der skal på land, bliver større og flere, er 
det nu på tide at se sig om efter en afløser. Det besluttede vi ved generalforsamlingen i 21. Vi har derfor 
brugt året til at undersøge forskellige muligheder. Bestyrelsen kommer med et endeligt udspil på en 
ekstraordinær generalforsamling den 26. april. Det samme gælder for mastekranen. 
 
 
Bygningsafdelingen 
Bygningsinspektør, Flemming Andersen 
 
Vores klubhus og øvrige bygninger fremstår pænt vedligeholdt. Og det der eventuelt trænger til en 
opgradering, det er der en plan for. 
 
Da vores havnekontor har fået en ny beboer, er der blevet brug for mere plads. Både Vibeke og Paw skal 
have fornuftige kontorfaciliteter. Derfor er kontoret lige nu ved at blive udvidet og renoveret. Der er bl.a. 
flyttet et par vægge. 
 
Onsdagsholdet 
Koordinator for onsdagsholdet, Niels Gjytkjær 
 
Onsdagsholdet har ydet en stor og stabil indsats i år. Derfor kan vi glæde os over, at vores bygninger 
generelt er i god stand.  
 
Mange af opgaverne i både bygningsafdelingen og havneafdelingen er løst af onsdagsholdet. Der arbejdes efter en 
generel vedligeholdelsesplan for alle bygninger.  
 
Omkring 10-12 medlemmer med tilsammen stor praktisk viden og erfaring mødes om onsdagen i 
vinterhalvåret og udfører små og store projekter både indendørs og udendørs til gavn for klubben. De 
starter med morgenkaffe og afslutter arbejdsdagen med en lille frokost. 
 
Onsdagsholdet har nået en lang række jobs og tusind tak for det.  
Af større gennemførte arbejder kan nævnes: 

• Sejlerkøkkenet har fået en lille opgradering. 
• Depotrum på 1. sal har fået endnu flere kraftige reoler til opbevaring af diverse grej og udstyr. 
• Der er opbygget et nyt rum til rengøringsartikler mellem herre- og dameomklædningsrummene. 
• Nødlamper i alle lokaler er opdateret eller udskiftet. 
• Vinterklargøring af havnebassinet 
• Stativ til særligt store master uden på maskinhallen (forberedt, men endnu ikke monteret) 
• Vedligehold af mastekraner og havnefyr 
• Renovering og vedligehold af følgebådene (RIB-, Ryds- og Kegnæs-jollerne) 



 

• Servicering af alle klubbens påhængsmotorer. 
• Oprydning i et masteskur og indretning til SUP’erne og Sit-on-top-kajakkerne. 
• Opsætning af rød-/grøn-skilte ved alle havnepladser. 
• Indretning af værksted (uden håndværktøj) til alle medlemmer ved benzinskuret. 
• Ny akrylplade på taget over jolleafdelingen. 

 
Når opgaver kræver autorisation, tilkaldes professionelle håndværkere. 
Onsdagsholdet tager gerne imod nye medlemmer.  
 
 
Klublivet – Aktiviteterne i klubben 
 
Ungdomsafdelingen  
Afdelingsleder, Mette Vesterø 

Ungdomsafdelingen er stadigvæk inde i en positiv udvikling med et stærkt stigende antal medlemmer. Om 
det skyldes Covid-19, Kurs mod fjerne kyster eller Anne Marie Rindom ved vi ikke, men virkeligheden er, at 
siden 2020 har vi oplevet en fordobling i antallet af unge sejlere og krabbefangere.  

De sidste to år er vi gået fra 12 til 23 jollesejlere som fordeler sig på optimist, zoom, feva og en enkelt 
lasersejler. Vi har fået yderlige to mini-optimistjoller, så vi på 2 hold havde 14 mini-optimister (5 - 7-årige) 
på vandet.  Krabbeklubben for de alleryngste, har været et tilløbsstykke med ca. 20 krabbefangere, som har 
gjort havnen usikker for krabber og vandmænd.  

Vi har dygtige trænere, og forældre og bedsteforældre er en stor hjælp, når så mange børn og unge skal 
færdes på havnearealet eller til kapsejladser udenbys. 

• Aktiviteter i jolleafdelingen: Vi har haft fælles klubtur til både Sunds og Nibe, hvor en stor del af 
sejlerne deltog. Desuden afholdt vi i efteråret Aalborg Cup med deltagere fra 5 forskellige 
sejlklubber. Formålet med Aalborg Cup var at give de mindre rutinerede sejlere nogle gode 
oplevelser ved at deltage i et stævne. Der var derfor stor fokus på det sociale aspekt.  

• Vi har dog også haft et par erfarne sejlere, som har deltaget i henholdsvis Nordisk Mesterskab 
(optimist) og VM (zoom8) med fine resultater.    

• I forbindelse med Sejlsportsligaens besøg i Aalborg havde vores sejlere fornøjelsen af at prøve 
kræfter med J/70 sportsbådene.  

• Hen over vinteren har jollesejlerne haft teori og e-sejlads.    
• Aktiviteter for mini-optimisterne: De har sejlet med lille el-motor, sejlet med halvsejl, sejlet efter 

bøjer, lavet optimist-ringridning og været på skattejagt rundt i havnen i optimistjollen.   
• Aktiviteter for krabbeklubben: Krabbefangerne har bl.a. bygget genbrugsbåde og drager, lavet 

vandkikkerter, fanget krabber, bagt snobrød, kogt krabbekløer og smagt på dem.  

 

 

 

 

 



 

Uddannelsesafdelingen 
Sejlerskolen, Kirsten Ahlgren (koordinering) og Martin Romanius (afdelingsleder) 
 
De teoretiske kurser 
Aktiviteterne i uddannelsesafdelingen blev igen i 2021 påvirket af corona-restriktioner. De 3 
duelighedshold, der startede oktober 2020 og skulle slutte i april 2021, nåede ikke at blive færdige, før 
corona-restriktioner allerede i december 2020 lukkede al undervisning ned. De resterende 
undervisningsgange samt den teoretiske og den praktiske prøve blev dog afviklet inden efterårsferien 2021. 
 
Interessen for duelighedsundervisning er fortsat meget stor. Efter efterårsferien 2021 startede igen 60 
kursister fordelt på 3 hold. De skal til teoretisk og praktisk eksamen i april/maj 2022. 
Der har været en del afbud pga. sygdom, så underviserne Jens Juhl og Erik Nød har gjort spæde forsøg på 
onlineundervisning. 
 
Der er gennemført et SRC-kursus og et yachtskipper 3 kursus i løbet af 2021. 
 
Skolebådssejlads i skolebåden Mille 
I 2020 var der ingen skolebådssejlads pga. corona-restriktioner. Så i 2021 var der så mange tilmeldte, at 
nogle blev overført til sejlads i de 2 H-både, så også her var alle pladser besat. 
Og heldigvis var der nok klubmedlemmer, som meldte sig som instruktører og bådførere. Tak for det. 
En del af kursisterne fortsætter skolebådssejladsen med det teoretiske duelighedskursus. Og flere vælger at 
fortsætte sejladsen i klubbens to H-både. 
 
42 % af deltagerne på skolebåden i 2021 var kvinder. Og i den kommende sæson, hvor der allerede er 
udsolgt, er 50% kvinder. 
  
Mille er blevet opgraderet med nye instrumenter. Nu mangler nye sejl og spil. 
Da holdene 2022 er fyldt op, vil vi gerne høre fra medlemmer, der kan tænke sig en tjans som instruktør. 
Der er 2 garvede instruktører som gerne vil have en pause, så vi håber, der er nye, der melder sig. 
 
Webshoppen 
Webshoppen har gjort det meget lettere at administrere tilmeldingerne til de forskellige teoretiske og 
praktiske kurser.  
De 60 kursister på årets duelighedskurser køber deres materialer gennem webshoppen. 
Pladserne på H-bådene, J/70´ren og vores 2 Mini 12 meter sælges også gennem webshoppen. Det samme 
gælder for større klubarrangementer, der kræver tilmelding og deltagerbetaling. Det giver en enkel og 
gennemsigtig administration for Vibeke på havnekontoret. 
 
 
Sejladsafdelingen 
Afdelingsleder, Kim Nielsen 
 
H-bådene JuHuu og JuHej 
Vi sejler med 1 bådfører og 2 gaster. 
I 2021 var alle sejltider besat. Nogle af gasterne var kursister med lidt tidligere sejlerfaring, som var overført 
fra skolebåden Mille, hvor holdene var overtegnet. 
43 % af gasterne i 2021 var kvinder. 
  
Begge H-både deltog med stor succes i klubbens onsdagssejladser. Den ene var en kvindebåd – WOW 
(Women on Water).  
 



 

  
Sejladsafdelingen tilbyder sejlads til medlemmer i Aalborg Sejlklub til dem, 

• der er vokset ud af jollerne 
• der har været på kursus i skolebåden Mille  
• der ønsker mere erfaring i praktisk sejlads 
• der blot ønsker hyggelige og udfordrende aften- eller dagture på fjorden i ”en rigtig sejlbåd” 

 
 Medlemmer af AS med sejlerfaring og duelighedsbevis kan leje en H-båd til dagture eller 
weekend/feriesejlads. 
 Vi har der ud over ambitioner om at få en trailer, så bådene kan komme til stævner og sejladser udenbys.  
 
Afdelingen vil gerne have flere bådførere til at hjælpe med afvikling af sejladserne. 
  
 
Ny klubbåd, J/70’eren, ”Thyge 2” 
Afdelingsleder, Thyge Steffensen  
Så kom Aalborg Sejlklub endelig på vandet med en nyindkøbt J/70. Der var forinden arbejdet ihærdigt på at 
skaffe fonds- og sponsormidler til køb af en af Dansk Sejlunions brugte både fra sejlsportsligaen. 
Vi takker DGI og DIF´s foreningspulje – Aalborg Kommune – Velux Fonden – GateHouse - SparNord og 
Nordea. 
 
Efter en velbesøgt søsætning med navngivning og champagne, startede vi ud med 4 hold (3 aftenhold og et 
formiddagshold). Der er blevet trænet flittigt og båden har deltaget i onsdagssejladserne. 
Men der er plads til mange flere sejlere. 
 
 
Ligasejlads med J/70 sportsbåde 
Koordinator, Jesper Schultz 
 
I 2019-2020 indgik vi et samarbejde med Hals Bådelaug, Sejlklubben Limfjorden, Nibe sejlklub, Aalborg 
Kommune og Sejlsportsligaen om at få sejlsportsligaen til byen tre år i træk, med 1. og 2. divisions 
sejlsportligastævner ved Honnørkajen i Aalborg.  
 
Hvert ligastævne bringer ca. 100 sejlere på vandet over en weekend, plus masser af muligheder for alle 
andre for at komme på vandet i ligaens 10 J/70 sportsbåde mellem stævnerne. Desværre blev stævnet 
aflyst pga. corona-restriktioner i 2020. Men i 2021 blev stævnet gennemført, og vores nye J/70´er deltog 
med et hold i 2. divisionssejladserne. 
 
Et af aftenholdene vovede nemlig at købe et ”greencard” til Sejlsportsligaens 2.divisionsstævne. AS-holdet 
sejlede sig til en flot 2. plads. Vi siger tillykke og godt sejlet.  
 
Med så flot præstation i stævnet i Aalborg er det blevet besluttet at tilmelde et ligahold til 2022-sæsonen. 
Nye ligahold starter i 2.division. Så nu venter der holdet 4 ligastævner i København, Aalborg, Svendborg og 
Aarhus.  Med deltagelse i Sejlsportsligaen er et mål i klubbens J/70-projekt hermed nået.  
 
Og sejlsportsligaen vender tilbage i juni 2022, hvor vi får brug for masser af hjælp fra klubbens 
medlemmer. Samtidigt bliver der igen muligheder for klubbens medlemmer, for at komme på vandet i de 
sjove både. 
 
”Sejl med” kampagne i foråret 2022. Et mål for J/70-projektet er at styrke kapsejladsen, dels ved at træne 
sejlere til at stille op til Sejlsportsligaen, og dels at tilbyde medlemmerne at dyrke sejlsport som en 



 

motionsform – i naturens stilhed og sammen med andre dygtige sejlere. Tilbuddet er især til  
medlemmer uden lyst eller økonomi til at eje og vedligeholde egen sportsbåd.  
 
For at gøre opmærksom på dette sports-/motionstilbud lancerer vi kampagnen ”Sejl med – ” med henblik 
på at udbrede kendskabet til klubbådene. Kampagnen den starter 1.april, og så vil der blive information 
ophængt indendørs og udendørs på havnen samt på klubbens hjemmeside og facebook-siden KLUBLIV.  
 
Desuden planlægges 1 – 2 lørdage inden sommerferien, hvor man kan booke en prøvetur i en af klubbens 
sejlbåde. Opslag herom vil vise sig på KLUBLIV. 
 
Pladser for sæsonen på klubbådene købes gennem webshoppen. 
 
Handicapafdelingen 
Afdelingsleder, Kim Thorup Sørensen 
 
Afdelingens både er en Olsen Twin (2 personer) samt 2 af de små sjove mini 12 meter. Dertil kommer de 2 
nyrenoverede Mini 12’ere ”Pink” og ”Purple”, som har været på vandet i 2021.  
 
Vi håber at se nye brugere den kommende sæson. Hvis nogle af klubbens garvede medlemmer fra de større 
både har lyst til at komme meget tæt på vandet, så kan man gennem webshoppen købe adgang til at sejle i 
”Pink” eller ”Purple”, når bådene er ledige. Pris: 1000 kr. for en sæson. 
 
Selv om nogle af bådene er reserveret for handicapafdelingen, er der altså også plads til rasksejlere. 
 
Kapsejladsafdelingen 
Afdelingsleder, Thyge Steffensen 
 
Onsdagssejladsen – træning til kapsejlads: I løbet af sommeren blev der afviklet 18 sejladser med 
3 starter pr. aften. Antal tilmeldte både ligger stabilt på 30, og det er største antal i perioden 2003 
- 21, hvor deltagerantallet er kendt. 24 af deltagerne er fra AS, og 6 er fra SL.  
 
Hovedkapsejladsen i AS 
Hovedkapsejladsen blev som sædvanligt gennemført ”første lørdag i september”. 
Den sædvanlige bane er til Dragets østkost, men pga. truende vindstille blev banen i år afkortet til 
Hummerbakkens røde kost. Vinderbåden blev Rød 2. 10 både deltog - alle fra AS. Lidt flere end 
året før. Der er dog langt op til de deltagerantal, klubbens gamle sejlere mindes fra deres ungdom. 
 
Nordjylland rundt 
Kapsejladsen blev afviklet, men kun en båd startede – og den gennemførte ikke.  
I kommende sæsoner vil vi udnytte, at det gamle samarbejde om bl.a. kapsejladsstævner i de 
tidligere DS-kredse genoptages i år. Nordøstjyllandskredsen og Limfjordskredsen fusionerede pr. 
1.marts 2022 og bliver til af ”Limfjordens Sejlsport”, og her vil AS være med. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aktivitetsafdelingen  
Afdelingsleder, Steen Frederiksen 
 
2021 blev desværre også et år med aflysninger - ingen nytårskur for klubbens frivillige – ingen fysisk 
generalforsamling – ingen standerhejsning. 
 
Men vi fik et Sct. Hans aftensarrangement. Klubbens nye griller blev tændt og den medbragte mad blev 
tilberedt. Et lille Sct. Hansbål blev tændt i et bålfad, og der var snobrød til børn og barnlige sjæle. Baren var 
åben. 
 
Midt i sommerferien var der ”Sommertid i Nordjylland”. Det var en fin koncert med unge musikere på 
tourné i Nordjylland. Havnens gæstesejlere blev inviteret med og fik en ekstra oplevelse. 
 
Afriggerfesten kunne heldigvis gennemføres. Der var god mad, dans til levende musik og godt selskab –  
lige hvad vi alle havde savnet i lang tid. 
 
En længe ventet fredagsbar åbnede igen, og vi fik den traditionelle julebar med, inden der igen blev 
coronapause. 
 
Der har været afholdt flere klubaftener med forskellige emner 

• HF Marin fortalte om deres produkter til vedligehold og reparation af både – glasfiber/polyester, 
kulfiber/epoxy. 

• Foredrag om OcEans tur gennem floderne til Middelhavet 
• Gule ærter efter fredagsbaren  

 
De traditionelle julefrokoster i november og december: Damefrokosten, hvor hver medbringer en ret til 
buffeten – og pensionistmændenes julefrokost. Begge arrangementer var velbesøgte. Undertegnede 
pennefører deltog i damefrokosten, og der var kvaliteten høj. 
 
I 2022 har vi lagt stærkt ud med  

• Foredrag med Geodatastyrelsen med emnet ”alt om søkort”. 
• Skipperlabskovs efter fredagsbaren 
• Ølsmagning i forbindelse med fredagsbaren 

 
Vores aktivitetsleder Steen Frederiksen har valgt at stoppe hvervet med denne sæson. Han har gennem 
mange år lavet en lang række gode arrangementer, som har samlet mange medlemmer. Tak for indsatsen. 
 
 
Fundraising-afdelingen 
Afdelingsleder, Olav Knudsen 
 
Det store projekt i år har været at søge fonde om midler til indkøb af en J/70 sejlbåd, som længe har været 
klubbens ønske. Vores fundraising gav pote og båden ligger nu i havnen.  
 
Som nævnt længere oppe i beretningen, ønsker vi os brændende, at der er 2-3 flere af vores medlemmer, 
der vil være med til at søge midler til klubbens mange ønsker og aktiviteter. Hvis nogen har lyst at være 
med, hører vi meget gerne fra jer.  
 
 
 
 



 

Administration og regnskab 
2020 har været et meget travlt år på kontoret. Masser af nye medlemmer og deraf følgende forespørgsler 
om havnepladser, samtidigt med at det daglige regnskab skal laves. Vores IT-systemer Zietwing 
havneadministration og e-conomic økonomistyring, som vi indførte i 2019, har givet nye og langt bedre 
effektivitet.  
 
Der har været mindre udfordringer for nogle medlemmer, men med lidt hjælp fra kontoret fungerer det.  
 
Vi arbejder kontinuerligt på at effektivisere arbejdsgange og indføre procedurer, der minimerer fejl i 
bogholderiet og efterfølgende beskrive disse arbejdsgange.  
 
Som det kan læses i regnskabet, har corona-pandemien ikke gjort så stor skade på klubbens økonomi, som 
på vores aktiviteter og det sociale liv. Vi har igen i år fået hjælp fra DGI/DIF corona hjælpepuljen til at 
dække noget af det tab, vi har haft ved manglende aktiviteter og sponsorstøtte. Det gode resultat for 
havnedriften gør, at vi kan speede op på vedligeholdelsesplanerne og lægge flere penge til side til større 
investeringer som fx udskiftning af travelift og mastekraner. 
 
 
 
På bestyrelsens og afdelingernes vegne ønsker vi alle medlemmer  
i Aalborg Sejlklub en rigtig god sæson på vandet 2022. 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
 
Ole Skjaerbaek 
Formand 


