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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 9. maj 2022 kl. 18:00 
 

REFERAT 
Bestyrelsesmedlemmer: 
OS=Formand, Ole Skjaerbaek. JSC=Næstformand, Jesper Schultz. AKJ=Kasserer, Anja Kjeldsen. KAH=Sekretær, Kirsten 
Ahlgren. MVE=Mette Vesterø. JMA=Havneinspektør, Jakob Marquard. TPO=Troels Plougmann Olsen 
 
Personale: 
VHJ=Vibeke Holm Jensen, daglig leder, havnekontoret. 
PLA=Paw Larsen, havnefoged  
 
Deltagere: OS, KAH, JMA, MVE, TPO, Aage Witthoeft 
Afbud: JSC, AKJ 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev gennemgået og godkendt. 
 

2. Afklaring vedr. kassererposten /OS 
Vores generalforsamlingsvalgte kasserer Anja Kjeldsen har meddelt, at hun gerne vil aflastes i en 
periode pga. en øget arbejdsbyrde i et nyindkøbt firma. 
Vi har fået tilsagn fra Aage Witthoeft om at være fungerende kasserer i en periode. Ole, Vibeke og 
Aage har holdt et indledende møde, hvor rammerne er blevet aftalt. Aage deltager derfor i 
kommende bestyrelsesmøder. 
 

3. Gennemgang af regnskab og budgetopfølgning /AKJ, OS 
Ole gennemgik status 1. kvartal. Vi er lidt foran på indtægtssiden og udgifterne er indenfor 
budgetrammen. 

 
4. Drøftelse af behov for nyt materiel i ungdomsafdelingen /MVE 

Mette har indsendt ungdomsafdelingens ønsker til nye joller/materiel. 
Ungdomsafdelingen er i rigtig god vækst, og der er brug for flere klubjoller. Der er pt. venteliste for 
at komme til at sejle optimistjolle. 
De ældste optimistsejlere går videre til Zoom8 joller. 
Bestyrelsen har godkendt indkøb af en optimistjolle, en elmotor til minioptimistjolle og 2 Zoom8 
joller. 
En brugt optimistjolle er fundet, men det er svært at finde brugte Zoom8 joller. 
En gruppe fra ungdomafdelingen er i gang med at lave en video, som skal bruges til at tiltrække 
sponsorer.  
 

5. Godkendelse af ny beboer i båd /PLA, JMA 
Godkendelse af en ny fastligger på bro 6 
Vi forsøger at fordele fastliggerne på forskellige broer, men den fyldte havn giver lige nu 
udfordringer – Pt. har vi 4 beboede både.  
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6. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /Alle     
Benzinanlægget /OS 
Vi forventer, at benzinanlægget installeres sidst i maj / først i juni. Alle godkendelser  
er på plads og det eneste, vi venter på, er ståltanken, der skal graves ned. Da det i disse  
tider er svært at skaffe stål, kan dette forsinke projektet.  
 
Kranprojektet /OS 
Vi arbejder stadig på at udarbejde og beskrive hele projektet. Der kom input og nye ideer på 
medlemsmødet. Herunder muligheden for ny placering. Alle muligheder skal gennemarbejdes, 
inden vi kan lægge os fast på en løsning. 
 
Indkøb af ladcykel /JSC  
Gæstesejlere har ofte brug for at transportere indkøb. Det kan være en ladvogn, eller en vogn der 
kan spændes bag en cykel og bruges til indkøb og transport af børn. 
Jesper indkøber. 
 
Jollekranen /JMA 
Jollekranen bliver sikkerhedstestet efter den har fået en ny motor på. 
 
Sejlsportsligaen /JSC 
For sidste gang gennemfører sejlsportsligaen J/70 ligasejladser i Aalborg. 
Den 18. og 19. juni er der 2. divisions stævne 
Den 25. og 26. juni er der 1. divisions stævne. 
I samme uge er der DM i forskellige vandsportsgrene. 
 
Legetøjsfirmaet RABO har sponseret en række legecykler/legeredskaber, som mindre børn kan 
bruge på havnen. Rabo får et sponsorskilt på en af klubbens fartøjer. 
 
Nyt mailsystem /TPO 
Da vi ønsker at bestyrelse og personale får mulighed for at dele kalender, har Troels fået klubben 
godkendt hos Microsoft til gratis Microsoft Office med Outlook Exchange.  
 
Status krabbeklubben /MVE 
Krabbeklubben starter tirsdag den 17. maj med en masse glade børn og deres forældre / 
bedsteforældre. 
Et lille overskud fra sidste år giver mulighed for at købe flere vandlegeredskaber. To nye 
vandkikkerter er allerede indkøbt. 
Ellen Blæhr viderefører krabbeklubben efter Mette Vesterø. 
 

7. Eventuelt 
Intet 
 
 
Kirsten Ahlgren 
Referent 
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Kommende bestyrelsesmøder:  
13. juni – 4. juli – 8.aug – 5. sept – 10. okt – 7. nov – 5. dec 
9. jan -  6. feb – 6. mar – 20. mar 
 
Andre møder og arrangementer:  
23. april 2022 Standerhejsning og tilriggerfest 
UDSAT - 26. april 2022 Ekstraordinær generalforsamling 
26. okt 2022 Medlemsmøde 
21. marts 2023 Ordinær generalforsamling 
 


