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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 10. oktober 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: TPO 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Godkendt 
 

2. Gennemgang af regnskab og budgetopfølgning /AWI, OS 
Budget og regnskab blev gennemgået. Intet at bemærke. Budgetprocessen påbegyndes i starten af 
november. 
 

3. Momsfritagelse af klubdriften /AWI 
Vores kasserer Aage og Vibeke har holdt møde med vores revisor.   
Der er mulighed for momsfritagelse for klubdriften. AWI arrangerer et møde med vores revisor, 
hvor bestyrelsen kan deltage og høre mere om muligheden. 
  

4. Forsikring af joller /AWI 
Aage er ved at kigge på forsikringer på klubbådene. Alle klubjollerne skal være ansvarsforsikret. 
Men kasko skal overvejes for de enkelte både. Aage laver oversigt og undersøger priser. 

 
5. ANF havnesyn /OS, JMA 

Det årlige havnesyn i ANF-havnene finder sted på lørdag. Ole, Jakob og havnefoged Paw deltager. 
Der er udarbejdet en plan over vedligeholdes- og udviklingsprojekter for 2 år siden. Den opdateres 
hvert år og ligger til grund for ANF mødet.   

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

JMA udarbejder en liste over alle planlagte og åbne opgaver på klubbens område, klubhus og havn. 
Alle BS’ere opfordres til at sende Jakob en mail med de opgaver de er bekendt med. 

 
Reglerne for medlemmers lån af klubhuset blev drøftet og vil blive opdateret. Den nye opdatering 
vil få virkning fra 2023. 
 
Der er igen problemer med bommen ved slæbestedet. Det er tydeligvis hærværk. Det meldes til 
forsikringen, og vi må overveje, hvordan vi forhindrer gentagelser. 
 
Elektronikken i vores indsejlingsfyr er nu opgivet – Et nyt system er på vej. 
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7. Eventuelt 

Dansk Sejlunion afholder klubkonference i november: OS, KAH, JMA og  
Steffen Hartvig Nielsen (kapsejladsafdelingen) deltager. 

 
Der afholdes et netværksmøde for kvindelige sejlere på Limfjorden den 6. nov.  
Mødet holdes i vores klubhus 

 
 

 
Kirsten Ahlgren 
Referent 

 
 

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

 
 


