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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 08. august 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, JSC, KAH, JMA, AWI, MVE, TPO  
Afbud: Ingen 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Bestyrelsesreferaterne fra 13. juni og 7. juli blev godkendt. 
 

2. Gennemgang af regnskab og budgetopfølgning /AWI, OS  
Aage er kommet godt i gang som ny kasserer. Vi fik en grundig gennemgang af regnskabet. 
Regnskabet ser fornuftigt ud. 

 
3. Godkendelse af ny beboer i båd / JMA, OS  

Vi har godkendt en beboer. 
 

4. Beregning af landplads for haller og huse i andelsforeningerne / OS, JMA  
Forholdet mellem vandpladsareal og landpladsareal for henholdsvis de både, der om vinteren står i 
en hal, og de både, der står på en åben landplads, er skæv. 
Da det er en del af bestyrelsens opgave, at sikre en fair betaling for de ydelser medlemmerne 
modtager, er det besluttet at regne på forskellige modeller, der fremadrettet vil tage hensyn til det 
aftryk medlemmerne sætter på klubbens areal. 

 
5. Sponsorater til ungdomsafdelingen / MVE  

3 youtube videoer skal op på Klubliv mhp. at skaffe sponsorater fra egne medlemmer. Sejlklubbens 
logo skal være på videoerne. /AWI og KAH  
 
De klubejede optimistjoller har brug for nye sejl. Vi har fået et tilbud om at købe 6 stk. sejl for 3.000 
kr. Beløbet bevilges af bestyrelsens pulje. 

 
6. Henvendelse fra medlem vedr. brug af ulovlig bundmaling /OS  

Vi har fået en mundtlig henvendelse om, at en navngivet båd er bundmalet med ulovlig 
bundmaling. Ejeren af båden er kontaktet, og denne oplyser, at bunden er behandlet hos et 
professionelt værft. Vi har set specifikationerne på behandlingen, og kan bekræfte, at der er IKKE er 
anvendt ulovligt bundmaling.  
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7. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /Alle  
Aktivitetslegetøj til børn. Vi ser heldigvis flere børn i klubben og vil gerne  
have flere aktivitetsting til børn. Vi mangler en legepladsgruppe med 
forældrerepræsentation. I første omgang vil Jesper og Mette koordinere. 
  
Jakob og Mette finder et sted til et udendørs skab til redningsveste og redskaber  
til krabbefiskeri. Penge til projektet bevilges fra bestyrelsens pulje.  
 
Låsen på mastekranen giver stadig problemer. En ny lås er bestilt. Låsen/håndtaget har været udsat 
for noget en hårdhændet behandling. 

 
Betalingen ved slæbestedet er måske for besværlig, der er ofte problemer med bommen. To gange 
har der været øvet hærværk på bommen, men store udgifter til følge. Vi overvejer at lade brugere 
betale med en app. i stedet for at betale med havnekort.  
 
Ole har udarbejdet et dokument: Købsaftale til ”Brugsret for mobile stativer”. De medlemmer, der 
gennem tiden har købt en 20-årig brugsret til et bådstativ, får nu et dokument, hvor de kan se, 
hvad de får tilbagebetalt, hvis de sælger deres brugsret tilbage til klubben på et givent tidspunkt. 
Aage vil sammen med Vibeke udfærdige dokumenterne, som sendes ud sidst på året. 
 
Troels har undersøgt mulighederne for et stærkere internet. Det er dyrt at få lagt fiber ind. Der er 
ikke anden bebyggelse i nærheden, så vil selv skulle stå for hele udgiften. 
Det er sjældent at gæstesejlere efterspørger WiFi på broerne. Vores faste beboere efterspørger det 
heller ikke. Det lader til, at adgangen til WiFi i klubhuset dækker behovet for nuværende. Troels 
holder øje med udviklingen, hvis der opstår nye billigere etableringsmuligheder, da kontoret er lidt 
udfordret at langsom internet. 
 
Sommerens Tall ship race er vel overstået. Vi deltog med RIB-både og mandskab. Vi leverede 
benzin til RIB-bådene. 
  

8. Eventuelt   
 Intet 
 
 

Kirsten Ahlgren 
Referent 

 
 

Kommende bestyrelsesmøder:  
12. sept. – 10. okt. – 7. nov. – 5. dec. 
9. jan. - 6. feb. – 6. marts – 20. marts 
 
Andre møder og arrangementer:  
21. marts 2023 Ordinær generalforsamling 

 


