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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 7. november 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: Ingen 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Godkendt uden bemærkninger. Referatet godkendt. 

2. Gennemgang af regnskab og budgetopfølgning /AWI, OS 
Ingen bemærkninger. 

 
3. Budget 2023, tanker og ønsker /Alle  

JMA er i gang med at udarbejde en liste over igangværende reparationsopgaver i klubhuset 
og på havnen.  
 
Medlemsbaderum og toiletter trænger til en opgradering. Det samme gælder mødelokalet. 
Vinduerne i klubhuset skal efterses, så der kan lægges en plan for udskiftning. 
Listen udbygges og prioriteres på næste møde. /JMA 
 

4. Opdatering af fællesregler og brugsretsaftaler for andelsforeningerne /OS, JSC 
På baggrund af, at der tilsyneladende blandt andelsforeningerne er forskellig opfattelse af, hvordan 
Brugsaftaler og Fællesregler skal fortolkes og efterleves, er der behov for at mødes med 
bestyrelserne i andelsforeningerne mhp. at give dokumenterne en opdatering. 

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

Ungdomsafdelingen er i stærk vækst. Vi mangler både optimistjoller og zoomjoller (eller 
andre overgangsjoller). Det kræver en god projektbeskrivelse og en indsats for at skaffe 
sponsorater og fondsmidler. /MVE, AWI og KAH  

 
Møde i den nye netværksgruppe kvindesejlere i Limfjorden, som skulle være afholdt i AS i 
november er aflyst pga. for få tilmeldte. Vi forsøger igen til marts. /KAH 

AWI er sammen med Vibeke i gang med at udarbejde et dokument til de medlemmer, som i 
perioden 2014-2018 har købt en 20 års brugsret til et bådstativ, men som ikke fik 
dokumentation på brugsretten i forbindelse med købet. Dokumentet bliver sendt ud inden 
jul i år. 
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6. Eventuelt 
Sejlerskolen er kommet godt i gang med vinterens duelighedskurser.  
Der er oprettet 2 hold med Jens Juel som underviser.  /KAH 
 
Der er aftalt et møde med beboerne i de både, der skal overvintre i havnen.  

  
Kirsten Ahlgren 
referent 

 
 
 
 

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

 
 


