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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 12. september 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  
 
Afbud: AWI, MVE 
 

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

2. Gennemgang af regnskab og budgetopfølgning /AWI, OS 
Vi har haft et mindre dieselsalg i år. Benzinsalget er pt. ikke opgjort. 
Pt. er færre duelighedskursister tilmeldt vinterens kurser.  
 

3. Udfordringer med daglig vedligeholdelse af klubbåde /JMA 
Der er udfordringerne med klubbådene. De er ikke nye, og at de bruges meget. Vi tager i løbet af 
efteråret et møde med brugerne for at fastlægge procedurer for brug, vedligeholdelse og 
opgradering. 
 

4. Forespørgsel fra roere fra AAU om samarbejde/medlemskab /OS 
Vi har fået en forespørgsel fra en gruppe roere. De vil gerne have lov til midlertidigt at have et par 
både liggende her og ro ud herfra, indtil de finder en roklub at samarbejde med. 
Det har vi godkendt for perioden frem til foråret. 
(Efter bestyrelsesmødet har roerne oplyst, at de har indgået et samarbejde med en anden roklub) 

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

Vi får mange henvendelser vedr. lån af klubhuset til private arrangementer, hvilket ikke kan passer 
med vores klubaktiviteter. Forslag til ændring af reglerne for medlemmers lån af klubhuset vil blive 
opdateret inden næste bestyrelsesmøde, hvor de vil blive fremlagt til godkendelse. 
 
Der er bestilt nye kortlåse til handicaptoilettet, samt døren til mellemgangen og gæsteafdelingen. 
Handicaptoilettet vil fremover være låst med kortlås, da vi flere gange har oplevet at vasken er 
brækket ned og toilet og vægge har været svinet til. 
 
Der er åbent for tilmelding til duelighedskurser og sejlads med skolebåd 23. Halvdelen af pladserne 
på skolebåden er solgt. Derimod ser det ud til, at vi kun får 2 duelighedshold. De seneste 2 vintre 
har vi haft 3 hold. 
Et planlagt søndagshold på færre mødedage fik kun 1 tilmelding. 
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6. Eventuelt 
Dansk Sejlunion afholder klubkonference i november: OS, KAH, JMA og Steffen  
Hartvig Nielsen (kapsejladsafdelingen) deltager. 
 
Vi har indkøbt lidt flere legeredskaber, som skal klargøres inden grillaften, lørdag d. 24. sep. 
 
Vi skal overveje, om porten til ribbådene kan udvides. Det medfører slid på bådene, idet bådene har 
næsten samme bredde som porten. Jakob undersøger mulighederne. 
 
Der har længe været periodiske problemer med vores indsejlingsfyr. Løsningen bliver nok, at de skal 
udskiftes. Onsdagsholdet/Claes tages med på råd. 

 
 
 
Kirsten Ahlgren 
Referent 

 
 

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

 
 


