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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 11. juli 2022 kl. 18:00 
 

REFERAT 
Bestyrelsesmedlemmer: 
OS=Formand, Ole Skjaerbaek. JSC=Næstformand, Jesper Schultz. AWI=Kasserer, Aage Witthoeft. 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, AWI 
Afbud: MVE, TPO, JSC 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referatet var ikke klar – overføres til næste møde. 
 

2. Gennemgang af regnskab og budgetopfølgning /AWI, OS 
Vi skal i gang med at søge sponsorater til forskellige formål. Det betyder, at der skal udarbejdes 
projektmaterialer. Aage og Kirsten deltager i et kursus om ansøgning af sponsormidler 22. august. 
 
De højere benzinpriser kan ses i regnskabet, men vi er lidt bagud i forhold til salg af diesel. 
Vi har udlejet flere havnepladser end budgetteret. 
Tilbud på benzinanlægget holder muligvis ikke. Der kan blive tale om et tillæg på kr. 46.000 hvis der 
skal bruges sugespidser, i tilfælde af indsivning af grund- eller fjordvand. Den evt. udgift deles 50/50 
mellem AS og medinvestor. 
 

3. Hvordan honorerer vi bestyrelsens driftsmæssige opgaver? /OS  
Genoptaget punkt fra sidste møde  

Det blev besluttet, at der ved større projekter kan udbetales projektlederhonorar – der indarbejdes 
i projektets budget. Behøver ikke være et bestyrelsesmedlem. 

Videre debat om punktet på senere møder. 

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

Brændstofanlæg, optagesystem, bankskifte, bygning af bro 5 og 7, færdiggørelse af kontor og rengøringsrum, 
fundraising  

Brændstofanlægget /OS 
Vi mangler fortsat et ”tørt hul at grave i” – der trænger vand ind i de prøveboringer, der er 
foretaget. Afklares i morgen. Skulle der ikke være et færdiginstalleret anlæg til Tall Ship, må firmaet 
opstille en midlertidig mulighed for tankning. 

Optagesystem / AWI, JMA, OS 
Projektet skal beskrives i detaljer. 
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Færdiggørelse af kontor /JMA 
Liste, dør til depotrummet og enkelte andre småting mangler. 
 
Rengøringsrummet /JMA 
Der mangler kun småting. 
 
Bankskifte /AWI, OS 
I forbindelse med finansiering af kranprojektet vil vi undersøge muligheder  
i forskellige pengeinstitutter. 

5. Eventuelt 
Intet 

 
 

Kirsten Ahlgren 
Referent 

 
 

Kommende bestyrelsesmøder:  
8. aug – 5. sept – 10. okt – 7. nov – 5. dec 
9. jan - 6. feb – 6. marts – 20. marts 
 
Andre møder og arrangementer:  
26. okt 2022 Medlemsmøde 
21. marts 2023 Ordinær generalforsamling 
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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 4. juli 2022 kl. 18:00 
 

REFERAT 
Bestyrelsesmedlemmer: 
OS=Formand, Ole Skjaerbaek. JSC=Næstformand, Jesper Schultz. AWI=Kasserer, Aage Witthoeft. 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, AWI 
Afbud: MVE, TPO, JSC 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referatet var ikke klar – overføres til næste møde. 

 
2. Gennemgang af regnskab og budgetopfølgning /AWI, OS 

Vi skal i gang med at søge sponsorater til forskellige formål. Det betyder, at der skal udarbejdes 

projektmaterialer. Aage og Kirsten deltager i et kursus om ansøgning af sponsormidler 22. august. 

 

De højere benzinpriser kan ses i regnskabet, men vi er lidt bagud i forhold til salg af diesel. 

Vi har udlejet flere havnepladser end budgetteret. 

Tilbud på benzinanlægget holder muligvis ikke. Der kan blive tale om et tillæg på kr. 46.000 hvis der 

skal bruges sugespidser, i tilfælde af indsivning af grund- eller fjordvand. Den evt. udgift deles 50/50 

mellem AS og medinvestor. 

 

3. Hvordan honorerer vi bestyrelsens driftsmæssige opgaver? /OS  
Genoptaget punkt fra sidste møde  

Det blev besluttet, at der ved større projekter kan udbetales projektlederhonorar – der indarbejdes 

i projektets budget. Behøver ikke være et bestyrelsesmedlem. 

Videre debat om punktet på senere møder. 

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

Brændstofanlæg, optagesystem, bankskifte, bygning af bro 5 og 7, færdiggørelse af kontor og rengøringsrum, 
fundraising  

Brændstofanlægget /OS 
Vi mangler fortsat et ”tørt hul at grave i” – der trænger vand ind i de prøveboringer, der er 

foretaget. Afklares i morgen. Skulle der ikke være et færdiginstalleret anlæg til Tall Ship, må firmaet 

opstille en midlertidig mulighed for tankning. 

Optagesystem / AWI, JMA, OS 
Projektet skal beskrives i detaljer. 


