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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: KAH 
 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra sidste møde er godkendt. 
 

 
2) Forslag om at bestyrelsesmøder fremover flyttes en uge 

Af hensyn til regnskab og budget er det besluttet, at bestyrelsesmøderne er flyttet til 2. mandag i måneden. 
Dvs. d.13/2, 6/3, 20/3, 11/4 (obs. tirsdag pga. 2.påskedag) 
 

 
3) Gennemgang af regnskab 2022 og budget 2023 

Regnskabet blev gennemgået og gøres klar til at de interne revisorer gennemgår det. Efter 
revisorgennemgangen, gøres regnskabet klar til den kommende ordinære generalforsamling i marts. 
 
Aage, Ole og Vibeke har arbejdet på budgettet for 2023. Det blev gennemgået og enkelte ting blev tilrettet. 
Budgettet gøres færdigt, gennemregnes og gøres klar til præsentation for generalforsamlingen. 
 

 
4) Forberedelse af generalforsamling 2023 

Drejebogen fra sidste år er blevet gennemgået og er i gang med at blive opdateret. Opgaverne omkring GF 
deles ud og mødet forberedes i detaljer på næste bestyrelsesmøde. 
 

 
5) Planlægning af opfølgningsmøde med AS andelsforeninger 

Vi har diskuteret et oplæg til et kommende statusmøde med AS andelsforeninger. Jesper og Ole vil invitere 
foreningerne og være bestyrelsens repræsentanter på mødet. 
 

 
6) Projekter 2023 – overordnede linjer – struktur planlægges 

Vi vil arbejde på at få nedskrevet, struktureret og prioriteret vores visioner og planer for AS. Der er besluttet 
at kontakte Dansk Sejlunion for at få en ekstern konsulent til at inspirere os og være med til at facilitere tanker 
om den fremtidige Aalborg Sejlklub.  
 
Ift. klubhuset er der påbegyndt vedligeholdelsesplaner.  
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7) Status på igangværende opgaver, orientering og afklaring 
Der er gennemgået en plan for politikkerne omkring brug af landpladser til projektbåde  
og langtidsopbevaring. Vibeke og Paw på havnekontoret kan med nedskrevne retningslinjer  
arbejde mere selvstændigt i det daglige. Specielle sager skal stadig afklares med bestyrelsen. 
 
Ift. kranprojektet er Jakob i dialog med kommunen og en el-installatør vedr. strøm til kranen. 
 
Der er indgået samarbejde med Aalborg Outdoor omkring opstilling af mobil saunahytte i vinterhalvåret. 
Saunahytten vil være i AS mandag til torsdag og vores nyoprettede sausaklub vil tænde saunaen mandag og 
torsdag kl. 19 - 21, hvor klubbens medlemmer vil kunne få varmet kroppen op og måske tage en dukkert.  
I opstart perioden vil tilbuddet være gratis, derefter vil der være brugerbetaling. Der vil blive udsendt 
medlemsinfo. 

 
 

Kommende bestyrelsesmøder i 2023:  
13. feb. – 6. mar – 20. mar – 11. apr (tirsdag) – 8. maj – 12. jun – 10. jul – 14. aug – 11. sep –  
9. okt – 13. nov – 11. dec  
 
Andre møder og arrangementer i 2023 
21. mar Ordinær generalforsamling 
18. apr Velkomstmøde for nye medlemmer 
14. nov Medlemsmøde for alle 


