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Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub 
Mandag den 5. december 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 og MVE 

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

2. Gennemgang af regnskab og opfølgning af budget /AWI, OS  
Pr. 30.11 
Vi er tæt på årsafslutningen og regnskab og budget blev grundigt gennemgået.  
Vi har fået kommunalt tilskud til udskiftning af lamper i hele klubhuset. Lamperne skal 
indkøbes inden årsskiftet. OS og PLA laver en oversigt over behovet og indkøber lamperne 
inden nytår. Lamperne udskiftes i løbet af foråret med hjælp fra onsdagsholdet. 
AWI har sammen med vores forsikringsmægler ajourført vores forsikringer på klubbådene. 
 
 

3. Gennemgang af oversigt over planlagte opgaver og igangværende opgaver /JMA  
Jakob har lavet en meget lang liste af store og små opgaver på havnearealet og i 
bygningerne. Der laves prioritering. 
Nogle ting kan være færdige inden nytår, men mange skal indeholdes i budgettet for 2023. 
 
 

4. Budget 2023, tanker og ønsker /Alle  
Der er stort slid på klubbådene, når der er mange brugere, som ofte er ny-sejlere. Der er 
derfor ønsker om større udskiftninger og opgradering af grej.  
 
Ungdomsafdelingen vokser fortsat, og der er brug for flere klubjoller. 
 
Med baggrund i at både havneanlæg og klubbygninger har en del år på bagen, skal en 
fortsat opgradering af klubhus og havneområde indarbejdes i budgettet. 
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5. Udlejning af klubhus 
Med baggrund i et større antal klubrelaterede arrangementer i klubhuset,  
har det til tider været vanskeligt at klubhuset samtidigt har været udlejet til  
private fester. Det er derfor besluttet, at det ikke længere er muligt at leje  
klubhuset til private formål. 
 
 

6. Status på igangværende opgaver, orientering & afklaring /Alle  
 
Møde med andelsforeningen vinterhallerne OS, JSC  
Ole og Jesper har afholdt møde med andelshavere og bestyrelse i andelsforeningen Vinterhallerne 
med det formål at undersøge hvorvidt et opstået problem i foreningen, ville få konsekvenser for 
Aalborg Sejlklubs øvrige medlemmer. Det opståede problem har ikke konsekvenser udover 
andelsforeningens rammer, og der blev på mødet aftalt en ordentlig løsning. 
 
Overvågning af landpladser  
Vi har desværre haft tyveri i enkelte både på landpladserne. 
Vi har derfor haft et sikkerhedsfirma til at se på området og vurdere omkostningerne ved en 
rundering på pladserne i vinterhalvåret.  
Vi har iværksat en prøveordning, der kan gennemføres for et begrænset beløb pr. havneplads pr. 
sæson. Prøveordningen vil give både os og vagtfirmaet erfaringer for, hvor meget der skal runderes 
for at det har en mærkbar effekt. 
 
Diverse 
Vores indsejlingsfyr har fået udskiftet elektronik, batterier og lavet om til LED, så nu virker de igen. 
 
Der er installeret nye låse ved handicaptoilet, døren til mellemgangen og på mastekran. 
Havnekortet skal kodes inden det virker til de nye låse. 
 
Møde med de medlemmer, der bor i deres båd i vinterhalvåret.  
Beboerne opfordres til at ligge ved bro 6 om vinteren. 
Der er adgang til vand og strøm. 
Det aftales, at bagagevognen bliver stående ved bro 6. 
At fryseren i gæstekøkkenet kan bruges. 
At beboerne får adgang til salt og saltmaskinen, så broen og rundt om klubhuset kan holdes isfrit. 
De vil gerne have adgang til et cykelskur, da der har været tilfælde af tyveri og hærværk.  
Der arbejdes videre med en plan for, hvilke faciliteter beboerne på havnen skal have til rådighed og 
dermed hvilken pris de skal betale for dette.  
 
Orientering fra sejlerskolen 
Der er opslået et VHF-kursus i januar 
I samarbejde med FTLF er der opslået et tidevandskursus og et kanalkursus afsluttende med prøve 
til kanalbevis. 
 
 

7. Personsag udenfor referat 
Personsag vedr. et medlem af sejlklubben blev drøftet. Det vil ikke blive refereret. 
Drøftelsen bliver fortsat senere, da ikke alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. 
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8. Eventuelt  
Intet 

 
 
 
 

Kommende bestyrelsesmøder i 2023:  
16. jan. - 13. feb. – 6. marts – 20. marts – 3. april – 8. maj – 12. juni 
 
Andre møder og arrangementer:  
Medlemsmøde 
21. marts 2023 Ordinær generalforsamling 


