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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 13. juni 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, TPO, JSC, AKJ og Aage Witthoeft 
Afbud: MVE 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referatet fra 09.05.2022 er godkendt og lagt på hjemmesiden.  
 

2. Gennemgang af regnskab og budgetopfølgning /AKJ, OS 
Gennemgået – der er fortsat balance mellem budget og regnskab. 
Vi vil gerne i kontakt med medlemmer, der kan hjælpe med at søge sponsorater. For eksempel er 
sponsoraterne til H-bådene udløbet, og nu er der masser af ledig plads til reklamemærker på 
klubbådene. 

 
3. Gennemgang af punkterne til EGF indkaldelsen /OS 

Kandidat til dirigentposten er Steen Sloth, som var dirigent ved den ordinære generalforsamling. 
Bestyrelsens kandidat til kassererposten er Aage Witthoeft, som nu har assisteret Vibeke og 
bestyrelsen med regnskabet gennem et par måneder. 
De forslag til vedtægtsændringer, der blev godkendt på den ordinære generalforsamling, er lagt på 
hjemmesiden - klar til 2. behandling. 
 
Bestyrelsens forslag til nyt optagesystem er ved at tage form. Der udarbejdes præsentation til 
generalforsamlingen. 

 
 

3. Hvordan honorerer vi bestyrelsens arbejde med driftsmæssige opgaver? /OS 
Arbejdsopgaverne i klubben og på havnen er mangfoldige - og er gennem årene vokset til en ret 
kompleks opgave, som ikke udføres af klubbens ansatte personale alene. Klubben har i dag over 600 
medlemmer og 475 bådpladser, hvilket kræver en stor arbejdsindsats, når vi ønsker at bevare et 
højt serviceniveau. 
 
Nogle opgaver er kluborienterede – andre er havneorienterede. 
søsætning og optagning – træning i ungdomsafdelingen – bådføreropgaver i forbindelse med 
klubbådene – ledelse af sejlerskolen – teoretisk undervisning i sejlerskolen – praktisk undervisning – 
afdelingsledere. Nogle er betalte for deres indsats – Andre gør det frivilligt uden aflønning. 
 
Der er to hoveddele i vores forening: Drift af sejlklubben – og drift af havnen. 
Bestyrelsen er valgt ind til at forestå ledelsen af klubben og det ansatte personale.  
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Bestyrelsen er ikke valgt ind for at udføre driftsopgaver. Derfor er det besluttet at undersøge 
forskellige muligheder for, at bestyrelsesmedlemmer med driftsopgaver får honorar for dette 
arbejde. 

 
Videre drøftelse på næste møde 
 
 

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

Benzinanlægget /OS 
Vi har modtaget tidsplan fra FTC og entreprenøren, som viser at arbejdet starter d. 11/8, hvor 
tanken bliver leveret. Det er aftalt, at der kan tankes benzin inden Tall Ship Race starter, hvor vi 
leverer benzin til servicebådene. 

 
Indkøb af trækvogn /JSC  
Er modtaget – skal samles. 
 
Sejlsportsligaen /JSC 
I forbindelse med Ligastævnet i de kommende weekender vil nogle af deltagerne overnatte i 
klubhuset. 
De RIB-både, der bruges til stævnet vil ligge i havnen, når de ikke er i brug. 
 
Sejlerskolen - Status efter vinterens duelighedskurser: 
58 kursister startede i nov. 2021 på 3 hold (heraf 8 fra 2020-holdet, som var udsat for corona-
aflysninger). 
44 kursister afsluttede med bestået teoretisk og praktisk prøve.  
30% af kursisterne var kvinder. 

 
Sejlads med skolebåd 2022: 
24 kursister fordelt på 8 hold 
3 kursister overført til H-båd 
Sommerafslutning 30. juni – grillaften H-bådene og Mille 

 
 

5. Eventuelt 
TPO indhenter tilbud på et stærkere bredbånd til klubhuset. 
 
 
 
Kirsten Ahlgren 
Referent 

 
 
 

Kommende bestyrelsesmøder:  
4. juli – 8. aug – 5. sept – 10. okt – 7. nov – 5. dec 
9. jan -  6. feb – 6. mar – 20. mar 
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Andre møder og arrangementer:  
26. okt 2022 Medlemsmøde 
21. marts 2023 Ordinær generalforsamling 
 

 
 


