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Ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub 
tirsdag, den 28. juni 2022, kl. 19:00 

 
 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Valg af kasserer 
3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
4. Bestyrelsens forslag til nyt optagesystem 
 

 
 

REFERAT 
 
62 stemmeberettigede medlemmer til stede – heraf 1 ved fuldmagt. 
(passive medlemmer, ægtefæller samt medlemmer med mindre end 3 måneders medlemskab kan 
deltage, men har ikke stemmeret). 
 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Bestyrelsen forslår Steen Sloth som dirigent 
Der var ikke andre kandidater og Steen blev valgt. 
 
Dirigenten redegjorde for tidsfrister for varslinger, indkaldelser og processen i forbindelse med 
vedtægtsændringer.  
Generalforsamlingen blev erklæret lovlig.  
 
Stemmetællere: Thyge Steffensen og Jørgen Poulsen 
 

2. Valg af kasserer 
Vores kasserer Anja Kjeldsen ønsker at fratræde som følge af virksomhedsovertagelse. 
Bestyrelsen foreslår Aage Witthoeft, som gennem det meste af sit arbejdsliv har virket som 
regnskabschef, økonomichef og controller, hvilket gør ham yderst kompetent til opgaven.  
Aage har nu til alles tilfredshed deltaget i arbejdet med regnskabet gennem et par måneder.  
 
Der var ikke andre kandidater. 
Aage Witthoeft blev valgt ved håndsoprækning. 
 

3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
Ved den ordinære generalforsamling den 22. marts fremsatte bestyrelsen 
5 forslag til vedtægtsændringer, hvoraf de 4 blev vedtaget af mere end 2/3 af de stemmeberettigede 
deltagere. 
Der var dog ikke medlemmer nok til at opfylde kravet i vedtægterne om, at 1/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer skal være til stede ved generalforsamlingen. Derfor skal vi stemme 
om disse forslag igen, og ved denne afstemning afgøres resultatet af de fremmødte ved 2/3 flertal 
uanset deltagertal. 
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Ny § 18 ”Kassereren” 
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 

 

Forslaget blev endeligt vedtaget med 61 stemmer for – 1 imod. 
 
 
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, som 
indskrives i årsregnskabet. 
 

Forslaget blev endeligt vedtaget med 62 stemmer for. 
 
 
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. 

Forslaget blev endeligt vedtaget med 61 stemmer for – 1 imod 
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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.  
 
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. 
 
Havnepladslejen skal gå til havnens drift. 
 

Forslaget blev endeligt vedtaget med 61 stemmer for – 1 imod 
 

4. Bestyrelsens forslag til nyt optagesystem 
Formand Ole Skjaerbaek gennemgik bestyrelsens foreløbige forslag: 
Ved den ordinære generalforsamling den 04. maj 2021 fremsatte bestyrelsen et forslag om 
forberedelse til udskiftning af eksisterende travelift og mastekran i 2022-23. Forslaget blev vedtaget 
med 97%. 
 
Bestyrelsen har i det seneste halvandet år arbejdet på at gennemgå en række muligheder. 
Der blev afholdt medlemsmøde den 29. marts, hvor bestyrelsen fremlagde status og opfordrede 
medlemmerne til at kommentere og komme med deres tanker. 
Bestyrelsen har siden da arbejdet intensivt på planerne og har indtænkt en del af de input, vi fik på 
mødet. 
 
Behov 
Vores behov er at kunne håndtere både fra ca. 470 egne havnepladser samt udenbys /udenlandske 
både, der har behov for vinteropbevaring. Samtidig kan vi forvente et øget behov for 
vinteropbevaring fra byens øvrige klubber, da ingen af de øvrige ANF-klubber har muligheder for 
udvidelse af landpladser. 
Systemet skal kunne klare både op til 30-40 tons. 

Tankerne vedr. et nyt optagesystem 
Et nyt optagesystem forventes at kunne holde de næste min. 30 år, og fremtidige behov skal derfor 
tænkes ind i projektet. Det der er fokuseret på, er effektivitet, udnyttelse af klubbens arealer og 
omkostninger gennem driftsperioden. Bestyrelsen har gennemgået mange projektudkast, hvor flere 
optagesystemer og placeringer har været i spil, og er nu nået frem til en løsning, der vil give klubben 
de fleste fordele. 
 
Optagesystemer: 
 
Travelift 
En travelift har en række fordele – den er fleksibel, da den kan bevæge sig rundt på arealet og ikke 
som en fast kran, er begrænset til drejediameteren. På minussiden er, at vi dels ikke har brug for et 
system, der kan bevæge sig rundt, og dels at travelifte pt. kun fås som diesel og hydraulikdrevne og 
endvidere er de væsentligt dyrere i vedligeholdelse end faste eldrevne kraner. Dertil kommer, at 
vores mobile stativer, truck og transportvognene hertil gør en travelifts mobilitet helt unødvendig. 
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Søjlekran 
En søjlekran har en fast arbejdsradius og kan løfte både op af vandet og placere 
dem på land parallelt. For at få et effektivt flow i søsætnings- og optagesæsonen, 
skal bådede afsættes på land i den retning kørsel på transportvognene skal ske. 
Dette kan lade sig gøre ved at etablere et fundament ude i vandet, som 
transportvognene kan køre ud på. Dette udkast blev vist på medlemsmødet i marts. 
 
Fordelene ved en søjlekran er, at den er eldrevet, støjsvag og væsentligt billigere i vedligeholdelse 
end en travelift. Anlægsarbejdet i forbindelse med kranfundamentet og etableringen platformen er 
dog temmelig dyrt. 
  
 
Bådlift 
En bådlift er en række søjler forbundet med skinner, hvorpå der kører 4 motorenheder, der hhv. 
giver fremdrift og har hejsefunktion. Se systemet på billedet herunder: 
 

 
 
Fordelene ved en bådlift er at den er eldrevet, støjsvag og angiveligt billigere i vedligeholdelse end 
en søjlekran, da der er endnu færre bevægelige dele og ikke har det store leje, som gør at 
søjlekranen kan dreje. Bådene tages op i samme retning, som de skal fortsætte i vores 
transportvogne.  
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Placering af nyt optagesystem 
I dag er traveliftens kørselsområde placeret midt i det område af vores areal, hvor 
der er mest rekreativt trafik. Pladsen adskiller parkeringspladser, autocamperplads 
og legeplads fra klubhuset, ligesom den ligger tæt op ad mastekranerne og 
masteriggepladsen. Det vil være en stor fordel, at få den tunge trafik adskilt fra de mest benyttede 
rekreative områder. Medlemmernes egen håndtering af master og mastekraner vil blive adskilt fra 
havnepersonalets optagning af både, hvilket vil betyde øget sikkerhed på havneområdet. 
 
Så med dette i tankerne, hvor ville vi så placere optagesystemet, hvis vi skulle indrette havnen 
forfra? 
 
Bestyrelsen vurderer, at en placering ved proviantkajen i den vestlige ende af havnen, vil give en 
række fordele, bl.a. forbedring af effektivitet og logistik, ligesom vores kørende materiel vil blive 
belastet af færre sving. Dels vil den tunge trafik blive adskilt fra de mest benyttede rekreative 
områder og dels kan den bestående liftplads tænkes ind som et fremtidigt rekreativt område. 

Bestyrelsen har en forventning om, at der i løbet af nogle år kommer miljøkrav fra myndighederne, 
der forbyder afrensning af både på lystbådehavnenes landpladser. Dette vil kræve, at der indrettes 
vaskeplads med spildevandsrensning, hvilket er tænkt ind i det nye optagesystemprojekt. 
 
Den ca. 2000 m2 store grusplads syd for proviantkajen indrettes med passende fald mod et ”aqua 
drain” (kloakrende), således at både kan højtryksrenses på pladsen, hvor det forurenede vand ledes 
ned i et filtersystem og derefter i en normal kloak eller havnen. Pladsen belægges med asfalt eller 
flisebelægning. 
 
Ole, Jesper og Jakob (formand, næstformand og havneinspektør) har holdt møde med kommunen 
om projektet. Kommunen er positivt indstillet over for projektet og kan se fordelene ved en placering 
ved proviantkajen. 
 
Økonomi 
Prisen for et nyt optagesystem, hvad enten der er tale om travelift med tilhørende bro, en søjlekran 
med tilhørende fundament og platform eller en bådlift med pæle og asfalt/fliseplads, så estimeres 
det at prisen vil ligge mellem 3,8 – 4,3 millioner kr. 

 
Bemærkninger og spørgsmål fra medlemmerne: 
Der var mange tilkendegivelser om, at forslaget virker gennemarbejdet og fremtidssikret.  
Løsningen med at flytte optagningen til slæbestedet giver mulighed for at få et samlet rekreativt 
område omkring klubhuset uden tung trafik af travelift og truckkørsel. 
 
Landpladserne er ret fyldt op, så skal vi have flere både udefra og dermed få mindre plads til vore 
egne både?  
Svar: Der er to retninger på dette svar: 1) Vi har ca. 20-25 både fra andre havne/klubber på vores 
landpladser over vinteren. Det antal svarer meget godt til det antal medlemsbåde, der bliver i vandet 
eller ligger hjemme eller i andre havne. Det er en god indtægt for klubben. 2) Aalborg Kommune ser 
de 5 ANF klubbers faciliteter som en samlet enhed, og i det tilfælde at en af de øvrige ANF- klubber 
mangler landplads, vil vi få disse både herud, da vi er den havn, der har mest plads til at udvide. Vi 
har gennem de sidste 3 år arbejdet på at få kommunen til, helt eller delvist at betale for at få den 
store græsplæne grusbelagt, så vi på den måde får mere plads. Indtil videre er det ikke lykkedes, 
men vi holder fast i ønsket og argumenterne overfor kommunen. 
 
Fodgængere og cyklister, der skal forbi optagesystemet vil have bedre overblik over arealet ved en 
placering ved proviantkajen. 
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I forhold til forventede miljøkrav om vaskeplads vil vi med denne løsning være 
fremtidssikret. 
 
Forslaget indebærer et nødvendigt skift fra diesel- til el-motorer. 
 
Generelt spørgsmål om, hvorvidt vi skal købe nyt optagesystem, der kan løfte få, 
meget store, ikke hjemmehørende både.  
Svar: Nej vi forventer at kunne løfte 90-95% af bådene. De største af medlemmernes både vil fortsat 
skulle løftes andre steder og med andre løftesystemer. 
 
Konklusion: 
Der arbejdes videre med projektet hen over sommeren, og bestyrelsen forventer at kunne 
præsentere et forslag til godkendelse i løbet af efteråret. Formanden opfordrede igen medlemmerne  
til at henvende sig til bestyrelsen med evt. spørgsmål og kommentarer. 
 
 

 
 

Kirsten Ahlgren   Steen Sloth 
Referent   Dirigent 


