
  

Ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub 

Tirsdag, den 22. marts 2022, kl. 19:00 

DAGSORDEN 
 
1.  Valg af dirigent og stemmetællere 
2.  Bestyrelsens beretning for 2021 
3.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021  
4.  Fastsættelse af indskud og kontingent for 2022 
5.  Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022  
6.  Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af formand (lige år)  
8.  Valg af kasserer (ulige år)  
9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
11.  Valg af 2 revisorer 
12.  Valg af 1 revisorsuppleant  
13.  Eventuelt  

128 stemmeberettigede medlemmer til stede – heraf 16 ved fuldmagter 
(passive medlemmer, ægtefæller samt medlemmer med mindre end 3 måneders medlemskab kan deltage, 
men har ikke stemmeret) 

 
REFERAT 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 
Bestyrelsen forslår Steen Sloth. 
Der var ikke andre kandidater.  
Steen blev valgt. 

 
Dirigenten redegjorde for tidsfrister for varslinger og indkaldelser og erklærede afslutningsvis 
generalforsamlingen for lovlig. 
 
Stemmetællere: Thyge Steffensen, Kim Nielsen,  Anders Lintner og Malthe Nøhr Larsen 

 
2. Bestyrelsens beretning for 2021  

 
Der er sammen med indkaldelsen udsendt en fyldig skriftlig beretning for 2021. 

Formand Ole Skjaerbaek startede med at mindes de sejlerkammerater, der er gået bort siden sidste 
fysiske generalforsamling. 
 
Ole gennemgik højdepunkterne i alle klubbens afdelinger og udtrykte stor tak til alle de medlemmer, 
som yder den store frivillige indsats, der får klubbens forskellige afdelinger til at fungere. Der blev 
kvitteret med klapsalver fra salen. 

Da flere medlemmer har haft udfordringer med vores administrationssystem Zeitwing i forbindelse 
med opkrævningerne i februar måned, gennemgik Ole hovedfunktionerne i programmet. De fleste 
problemer skyldtes, at der ikke var tilknyttet et betalingskort til hvert abonnement. Indlægget udløste 
nogle få spørgsmål, som blev besvaret. Ole opfordrede til at spørge ham eller kontoret, hvis noget 
driller. 
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Ole orienterede om det planlagte medlemsmøde, hvor emnet er anskaffelse af et  
nyt optagesystem som erstatning for vores 37 år gamle travelift samt mastekraner. 
 
Palle Klith har siden vores tidligere havneassistent stoppede og indtil vores nye  
havnefoged Paw Nordstrøm Larsen tiltrådte, været en trofast og hjælpsom afløser på 
 lift og truck, hvilket Ole takkede ham for med en erkendtlighed. Ole præsenterede vores 
administrationsmedarbejder Vibeke Holm Jensen og vores næsten nye havnefoged Paw  
Nordstrøm Larsen, som tiltrådte i august 2021. 
 
Hans Jørn Christensen: Tak for en fyldig beretning. Men hvor er de gamle paneler og skabe fra 
Jungshoved, som nu er demonteret i forbindelse med renoveringen og udvidelsen af havnekontoret. 
Ole oplyste, at de afmonterede materialer er opmagasineret i maskinhallen, så der fortsat er 
mulighed for genbrug af de gamle materialer. Vi arbejder med forskellige ideer. 

 
Bestyrelsens beretning blev godkendt 

 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021 

 
Kassereren var sygemeldt, så i hendes sted deltog revisor Bjarne Christensen, Beierholm, som 
gennemgik årsregnskab 2021. 

 
Spørgsmål fra Henrik Ottesen: En overskudsgrad på over 28% - Han var i tvivl om han var medlem 
af en sparekasse eller en sejlklub. Hvad skal alle de penge bruges på? 

 
Ole svarede: De hensatte midler skal bruges på delvis egenfinansiering/udbetaling på nyt 
optagesystem. Vi kan spare op og købe kontant - eller vi kan lease og sætter os i gæld. Vi har valgt 
en løsning midt i mellem, og som vi mener er en ansvarlig model. 
Steen Frederiksen: Tidligere bestyrelser har ”glemt” at spare op. 
John Christensen: Hvor mange negative renter har vi betalt i 2022? 
Ole: Ca. 20.000 kr. Vi vil fremover forsøge at reducere dette beløb ved at indsætte vores 
hensættelser på skattekontoen. 

 
Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning 

 
 
4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2022 

 
Der var ingen forslag om at ændre indskud og kontingent for 2022 
Kontingentet er 900 kr. for aktive medlemmer og indskuddet er fortsat 350 kr.  
Philip Hamborg rejste et spørgsmål om udlejning af klubhuset til private fester. Er det fair, at 
klubhuset kun kan lejes af ældre medlemmer og ikke til de unge? 
Ole svarede, at han var enig i, at det ikke er fair, og at bestyrelsen arbejder på et nyt regelsæt, hvor 
aktive medlemmer behandles ens. 

 
Medlem: Hvis vi henter penge på havnepladser, betaler vi så ikke unødig meget moms?  
Ole: Klubben har to momsmodeller, hvor klubben ikke kan opkræve moms, men derfor heller ikke 
modregne moms. Havnedriften er momspligtig, så her opkræves moms, men vi kan også modregne 
moms i vores omkostninger. 

 
Indskud og kontingent for 2022 blev godkendt 
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5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 
 

Revisor Bjarne Christensen gennemgik budgettet.  
 

Medlem: Hvorfor er posten for lønninger steget?  
Ole: Beløbet dækker nu ansættelse af en fuldtids havnefoged gennem et helt kalenderår.  
I 2021 var han kun ansat fra august. 

 
Spørgsmål fra et medlem om forskellen mellem realiseret 2021 og budgetteret 2022 på fx 
medlemskontingent? 
Ole svarede: ”Det er et konservativt budget, da vi ikke tør forvente, at medlemstilgangen fortsat  
er stigende. I år har vi ikke, som i 2021, tomme havnepladser, som kan tiltrække nye medlemmer.  
I 2021 fik vi 51 nye havnepladser, hvilket vi ikke får i år. 

 
Spørgsmål fra medlem: Hvor stor er ventelisten?  
Ole: Der er omkring 50 medlemmer, der venter på en havneplads. Dertil kommer medlemmer,  
som venter på intern rokering. 

 
Steen Frederiksen spørger om det kommunale tilskud. Synes at budgettet er ugennemskueligt.  

 
Ole redegjorde for tanken bag bestyrelsens pulje og forklarede at gennemskueligheden vil blive 
forbedret i forbindelse med en planlagt opdatering af kontoplanen.  

 
Henrik Ottesen synes ikke om forsigtighedsprincippet, og at vi sparer op til køb af kran. Det må  
være de fremtidige medlemmer, der skal betale for kran eller travelift.  
Ole: Det beløb, vi har sparet op i de sidste 4 år, skulle tidligere bestyrelser nok have sparet op 
gennem de sidste 10-15 år, hvor det har været kendt, at en stor investering ventede.  
Aalborg Sejlklub er ikke en erhvervsvirksomhed, og derfor er der også forskelle i måden at 
budgettere på. I en tid hvor vi har brug for at spare op, har vi absolut ikke brug for overraskelser  
i forbindelse med et for optimistisk budget. 

 
Steen Frederiksen: Det er helt fair at spare op til en ny kran – det indgik i aftalen med kommunen,  
da den gav os den gamle travelift, at vi selv skulle spare op til en ny. 

 
Hans Jørn Christensen: Det er rettidig omhu, at der er sparet op til et nyt optagesystem. 

 
Budget 2022 blev godkendt med 1 stemme imod 

 
 
6. Indkomne forslag 

 
A. Forslag fra Gunnar Munk Jørgensen 
Gunnar Munk Jørgensens forslag er udsendt med dagsordenen.  

 
Det omhandler: 
1. Renovering af jollepladsen – græs bliver til fast underlag  
2. Øget parkeringskapacitet i den vestlige del af havnen  
3. Øget antal af vinteropstillingspladser i Marina Fjordparken  

 
Gunnar gennemgik forslaget med mange billedeksempler. 
Der er tale om et forprojekt, som der skal arbejdes videre med. 

 
Claes Strue: Det vil være relevant at starte med arealet, hvor den kommende benzintank bliver 
gravet ned. 

 
Olav Knudsen: Det vil være dejligt med flere landpladser, så vi kan få bedre arbejdsplads omkring 
vores både. De står nogle steder meget tæt. 
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Ole Skjaerbaek: Vi prøver at lave luftfoto af landpladserne for at få overblik over  
tætheden. Det kan måske give anledning til at få nye modeller for bådplaceringen.  

 
Teis Brøting: Jeg opfordrer til, at vi laver 10-årsplaner for udviklingen af landarealerne.  
Ole svarede, at der allerede er 5 års planer for udvikling af havneområdet, og vi er i gang  
med at lave det samme for bygningerne. 

 
Steen Frederiksen oplyser, at ”vores” opstillingspladser bag boligforeningen øst for havnen, er ved at 
blive solgt af kommunen. Vi kan måske forhandle med kommunen, så vi får penge til at klargøre flere 
opstillingspladser et andet sted.  
Ole svarede, at vi gennem de sidste par år har arbejdet på at få kommunen med på at bytte arealet 
mod at klargøre den store græsplæne til landplads, det vil give plads til omkring 170 både. 

 
Dirigenten: Forslaget er for komplekst til en afstemning. Der mangler et overslag over de 
økonomiske konsekvenser. Det behøver en yderligere uddybning hvis en generalforsamling skal 
kunne stemme om det.  

 
Ole takkede for forprojektet. Bestyrelsen har allerede planer for forbedring af landpladser og 
parkeringsforhold. Gunnar var selv med i denne planlægning, da han var med i bestyrelsen. 
Gunnars 3 forslag vil indgå i det katalog over muligheder for forbedring af vores arealer, som 
bestyrelsen arbejder på.  

Bestyrelsen vil orientere medlemmerne, når der er aktuelle planer for området. 

 
B. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

 
• § 18 Kassereren, regnskab og revision, samt en ny  
• Ny § 19, der omhandler de interne revisorers opgaver.  
• § 9 Dagsorden  
• § 19 Havneinspektøren  
• § 26 Beregning af havne- og landpladsleje. 

  
Vedtægtsændringerne kan godkendes samlet eller enkeltvis. 
 
 
Generelt om vedtægtsændringer: 
§ 23 Vedtægtsændringer  
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig på grund af for få deltagere, 
skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som tidligst kan finde 
sted 3 uger efter indkaldelsen.  
Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, 
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.  
 
De 5 afstemninger om vedtægtsændringer blev gennemført ved skriftlig afstemning. 
 

 
 

Baggrund for forslag om ny § 18 
Som det kan ses i bestyrelsens ændringsforslag til § 18 omhandlende kassereren, lægges der op til 
en præcisering af kassererens opgaver. Endvidere foreslås de interne revisorers opgaver placeret i 
en ny § 19. 
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Vi har gennem de seneste år professionaliseret administrationen, således at den  
i dag drives af det ansatte personale med støtte fra vores revisionsfirma.  
Ansvaret for administration og økonomi ligger hos den samlede bestyrelse, og  
kassererens opgave er at føre tilsyn med området på bestyrelsens vegne.  

 
Forslag: Ny § 18 ”Kassereren” 
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for klubbens økonomi.  
Kassereren har til opgave på bestyrelsens vegne, at føre tilsyn med  
• Klubbens økonomi  
• Daglig økonomiadministration  
• Indberetninger til kommune og øvrige organisationer  
• Udarbejdelse af årsregnskab og budget  
• Bankforhold  
• Forsikringsforhold 

 
 

Spørgsmål / kommentarer: 
Folke Møller: Det er en degradering af kassereren.  
Steen Sloth: En kasserer, der har ansvar, kan blive gjort personlig økonomisk ansvarlig. 
Medlem: Der er vel en ansvarsforsikring. 
Niels Gjytkjær: Det er da naturligt, at det er den samlede bestyrelse, der har økonomisk ansvar. 
 
Afstemning – Ny § 18 ”Kassereren” 
Ja:   82 70 % af de afgivne stemmer 
Nej:  33 
Blank:   2 

 
Forslaget er foreløbig godkendt, men skal gennem en 2. behandling ved en ekstraordinær 
generalforsamling. 

 
 

Forslag: Ny § 19 ”Interne revisorer” 
Baggrunden for forslaget er, at klubben ikke kan pålægge et medlem, der er valgt som intern revisor 
at revidere et regnskab og dermed potentielt pådrage sig et ansvar. Revision er i dag blevet meget 
omfattende, og et utal af skiftende love og regler skal overholdes. Til dette arbejde vil vi fremover 
afsætte midler, så en ekstern revisor kan rådgive bestyrelsen i forbindelse med aflæggelse af 
årsregnskab, og hvad der måtte være i løbet af året. De interne revisorer bør være 
generalforsamlingens ”ekstra øjne”, der sikrer at bestyrelsen arbejder økonomisk ansvarligt i 
henhold til klubbens formål, og at der ikke sker svig og bedrageri med klubbens midler.  
 

Ny § 19 ”Interne revisorer”  
De af generalforsamlingen valgte interne revisorer skal i forbindelse med aflæggelse af 
årsregnskabet:  
• foretage almindelig regnskabsmæssig stikprøvevis bilagsrevision og kontrol af 

afstemninger.  
• Stikprøvevis sikre at bogføring er foretaget på baggrund af godkendte bilag.  
• sikre at beholdninger og værdier er til stede.  

 
Efter udført kontrol udformer revisorerne en erklæring, der indeholder en konklusion.  

 
Afstemning – Ny § 19 ”Interne revisorer” 
Ja: 95 74% af de afgivne stemmer 
Nej:  20 
Blank:   1 
Forslaget er foreløbig godkendt, men skal gennem en 2. behandling ved en ekstraordinær 
generalforsamling. 
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Forslag: Ny § 9 ”Dagsorden” 
 

Baggrund for ændring i § 9  
Som det kan ses i bestyrelsens ændringsforslag til § 18 omhandlende kassereren,  
lægges der op til en præcisering af kassererens opgaver. Vi har gennem de seneste år 
professionaliseret administrationen, således den i dag drives af det ansatte personale med  
støtte fra vores revisionsfirma.  
 
Ansvaret for administration og økonomi ligger hos den samlede bestyrelse, og kassererens opgave 
er at føre tilsyn med området på bestyrelsens vegne. Generalforsamlingen har der foruden valgt 2 
interne revisorer, som står for den endelige kontrol af årsrapporten.  
 
Bestyrelsen foreslår derfor, med tanke på kassererens forenklede rolle og sammenholdt med den 
assistance vi får fra hhv. intern og ekstern revision, at kassereren vælges sammen med de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, så kassereren på den måde konstitueres i lighed med de øvrige 
bestyrelsesposter – næstformand, sekretær og havneinspektør.  
 
Bestyrelsen anser det for værende en fordel, at kunne rekonstituere i løbet af en valgperiode på to 
år og på den måde undgå̊ en evt. ekstraordinær generalforsamling. 

 
Ny § 9 ”Dagsorden”  

 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:  
• Valg af dirigent 
• Valg af stemmetællere 
• Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år 
• Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år 
• Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år 
• Behandling af indkomne forslag 
• Valg af formand (lige år) 
• Valg af kasserer (ulige år) 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 lige/ulige år) 
• Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
• Valg af 2 revisorer 
• Valg af 1 revisorsuppleant 
• Eventuelt 

 
 

 
Spørgsmål / kommentarer: 
Ib Schougaard: Hvor mange har så adgang til at godkende et bilag? 
Ole: Det vil som udgangspunkt fortsat være kassererens opgave. Et bestyrelsesmedlem eller 
lederen af den afdeling, der har købt varen/ydelsen, skal godkende, at bilaget er korrekt.  
Vibeke kan lægge betalinger ind i banken, men betalingen sker først når kassereren har godkendt. 
Ved kassererens fravær, kan formanden godkende. 
Peder N. Andersen: Det er vigtigt, at kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.  

 
Afstemning – Ny § 9 ”Dagsorden” 
Ja:   33        28 % af de afgivne stemmer 
Nej:  82        71 % af de afgivne stemmer 
Blank:   1 
Forslaget blev IKKE godkendt. 
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Forslag: Ny § 20 ”Havneinspektøren” 
 

Baggrunden for forslaget er, at havneinspektørens opgaver er ændret henover  
årene. Bestyrelsen ønsker løbende at opdatere klubbens vedtægter, så de afspejler  
den måde klubben arbejder på. 
 

Ny § 20 ”Havneinspektøren” 
Havneinspektøren har til opgave, på bestyrelsens vegne, at føre tilsyn med 

• klubbens havne- og landpladsområder 
• vedligeholdelse og årligt eftersyn af havnemateriel 
• at arbejds- og miljølovgivning overholdes 
• at bådene i de mobile stativer med tilbehør står placeret efter leverandørens 

anvisning 
• at lift- kran- havne- og pladsreglementer overholdes. 

 
Afstemning – Ny §20”Havneinspektøren” 
Ja:   102    88% af de afgivne stemmer 
Nej:   11 
Blank:      3 
Forslaget er foreløbig godkendt, men skal gennem en 2. behandling ved en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
 
Forslag: Ny § 27 ”Beregning af havne- og landpladsleje” 
 
Baggrunden for forslaget er dels, at overskriften ikke modsvarer indholdet, da beregning af 
landpladsleje ikke er reguleret i teksten og dels at det ikke er korrekt, at m2 prisen er ens for alle 
havnepladser. For enkelte pladser opkræves en højere m2 pris og for enkelte pladser, der fx er 
svære at udleje, er der givet en lavere m2 pris. 

 
Ny § 27 ”Beregning af havnepladsleje”  
Havnepladslejen opkræves pr. m2 havneplads (længde x bredde) og inkluderer leje af landplads 
til vinteropbevaring. Prisen bekendtgøres i klubbens prisliste. 
Havnepladslejen skal gå til havnens drift.  
Alle havnepladser er opmålt og indført på klubbens oversigtstegning i samarbejde mellem Aalborg 
Sejlklub og Aalborg, Nørresundby Fritidshavne, ANF.  
Havnepladslejen er beregnet efter denne tegning. 
 

 
Spørgsmål / kommentarer: 
Steen Frederiksen: Alle skal betale det samme. 
Peder N. Andersen: Der er ingen problemer med denne ændring. 
 
Afstemning – Ny § 27 ”Beregning af havnepladsleje” 
Ja: 95 83% af de afgivne stemmer 
Nej:  14 
Blank:   6 
Forslaget er foreløbig godkendt, men skal gennem en 2. behandling ved en ekstraordinær 
generalforsamling. 
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7. Valg af formand 
 Ole Skjaerbaek genopstillede og blev valgt. 
 
8. Valg af kasserer 
 Kassereren er ikke på valg i lige år. 
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 Jesper Schultz er ikke på valg i år 
 Kirsten Ahlgren er ikke på valg i år 

Jakob Marquard genopstillede og blev valgt 
 

Thyge Steffensen ønskede at fratræde 
 Flemming Andersen ønskede at fratræde 
 
 Troels Plougmann Olsen opstillede og blev valgt 

Mette Vesterø opstillede og blev valgt 
 
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Kim Nielsen og Paw Jensen opstillede og blev valgt 
 

11.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Teis Brøting og Kim Karlow Nielsen genopstillede og blev valgt 
Anders Lintner opstillede og blev valgt som revisorsuppleant 

 
12. Eventuelt 

Peter Fly spørger, om der skal vælges en ny kasserer på en ekstraordinær 
generalforsamling?  
Ole: Anja er ikke på valg nu, men meget arbejdsramt og vil derfor gerne afløses på posten. 
Hun bliver på posten indtil ny kompetent kandidat er fundet. Ole opfordrer til at interesserede 
kan kontakte bestyrelsen. 
 
Claes Strue: Hvordan blev det håndteret, da der var en båd der sank?  
Ole forklarede forløbet fra båden blev opdaget på bunden og til den stod i stativet på land. 
Bådejeren er meget samarbejdsvillig og betaler alle omkostninger i forbindelse med sagen. 
 
Martin von Selen takkede medlemmer, der i forbindelse med en storm forsøgte at afhjælpe 
hans nødlidende båd. 
 
Teis Brøting udtrykte håb om at problemerne med ålegræs i havnen kunne mindskes. 

 
Kjeld spørger om, hvad man gør, når alle strømstik på landpladserne er optaget.  
Ole: Der er bestilt flere nye el-standere til landpladserne, der vil give 56 nye udtag. Hvis der 
ikke er penge på et udtag, kan stikket fjernes. Det er ikke meningen at en båd kan optage et 
strømstik hele vinteren. Ole opfordrede til at vise god klubånd ved kun at sætte mindre beløb 
på standeren, så alle kan få strøm hen over vinteren. 
 
Søren Bak Rasmussen: Der mangler lys uden for Valhalla. 

 
 

Generalforsamlingen sluttede og Ole takkede medlemmerne for det store fremmøde, som er 
med til at sikre, at vigtige beslutninger bygger på flest mulige medlemmers ønsker. Han 
takkede også Steen Sloth for hans rolle som dirigent.  
 
 
 
 
Kirsten Ahlgren  Steen Sloth 
Referent   Dirigent 


