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Bestyrelsens beretning for 2022 
 
2022 blev året hvor vi kunne ryste pelsen efter et par år med en lille virus, der forpestede vores 
sociale liv, og vi forsøgte året igennem at indhente det fortabte. I skrivende stund ligger den tid 
med restriktioner meget fjern, men vi skal måske holde fast i følelsen, så vi ikke glemmer, hvordan 
alting pludselig kan vendes på hovedet og i stedet glæde os over, hvor godt vi har det. 
 
2022 blev som bekendt også året, hvor en anden ”virus” ramte verden, og hvor et folk gennem 
mere end et år har levet under rædselsfulde forhold. Vi sender vores tanker og ønsker om fred til 
Ukraine. 
 
I Aalborg Sejlklub har året budt på flere nye medlemmer, som vi kan byde velkommen. Vi har fået 
flere nye beboere i havnen, som giver liv selv på de mere stille dage. 
 
 
Frivillige i Aalborg Sejlklub 
 
Tak til afdelingslederne og alle vores frivillige i de forskellige afdelinger af klubben. I har fået 
mange ting til at ske. Når man som formand og bestyrelse læser denne beretning, bliver man stolt 
over at have faciliteret, at så mange gode tiltag har kunnet gennemføres. 
 
Bestyrelsen ville ikke alene kunne holde gang i så mange afdelinger med så mange forskelligartede 
aktiviteter, hvis ikke en lang række frivillige er aktive. Mange tak for samarbejdet. 
 
Noget kunne måske gøres bedre, sådan er det altid, men har du gode ideer og lyst til at være med 
til at gennemføre dem, så kom med ombord. 
 
 
Havne- og områdeafdelingen 
Havneinspektør, Jakob Marquard 
 
I 2021 fik vi skabt 51 nye vandpladser. De blev hurtigt udlejet til medlemmer, der ønskede at skifte 
plads samt til helt nye medlemmer. Vi har dog fortsat venteliste, men knap så lang som tidligere.  
Der er i 2022 bygget nye langskibspladser yderst på bro 7. Langskibsplads på bro 5 forventes 
færdig her i foråret.  
 
Alle broerne er blevet renset. 
 
Vi har tidligere opsat nye redningskranse. Nu er turen kommet til nye redningsstiger rundt om på 
havnen. Monteringen på broerne er påbegyndt. Tak til Trygfonden, som har sponseret både 
redningskranse og stiger. 
  
Arbejdet med nye el-standere på vand og landpladser er afsluttet. 



 

Ved generalforsamlingen i 2021 besluttede vi at etablere et benzinanlæg i forbindelse med 
opgradering af dieselanlægget. Det blev klar i foråret 2022, men pga. problemer med at få en ny 
større tank, er området endnu ikke reetableret. Vi forventer det nye anlæg er klar i løbet af marts 
eller starten af april. Derefter skal jollepladsen, som har lidt under etableringen, have en omgang. 
 
Igennem de sidste 12-15 år er antallet af både, som ”lad os kalde det trænger til en kærlig hånd” 
lige så stille steget og nogle har været her så længe, at vi ikke ved, hvem ejerne er. Vi har gennem 
året leget detektiver og har faktisk løst en opgave, som vi tidligere næsten havde opgivet. Det 
betyder at en række både nu er fjernet, nogle flyttet og andre afhentet af en vognmand til skrot – 
alt sammen for ejers regning.  
 
Vi har fået et godt samarbejde med kommunens grønne afdeling, så nu er der en plan for havnens 
grønne områder. En stor del er igangsat og når bådene er kommet i vandet i foråret 2023, bliver 
der taget fat på den vilde urskov, der er på nogle af landpladserne. 
 
Traveliften  
har også klaret opgaven i 2022. Vi passer på den og sørger for at den ikke belastes mere end 
nødvendigt. Efter beslutningen på generalforsamlingen i 2021, om at vi skulle undersøge 
forskellige muligheder for en erstatning af traveliften, har vi arbejdet på forskellige 
løsningsmodeller. Vi afholdt vi et medlemsmøde, hvor vi orienterede interesserede medlemmer 
om de forskellige muligheder og den mulighed som bestyrelsen ville arbejde videre med. Mødet 
gav en del gode input fra medlemmerne, som vi tog med på vejen videre.  
Forventningen er nu, at det endelige projekt kan præsenteres i sensommer/efterår 2023. 
 
Beboere på havnen 
Vi har pt. 10 beboere på havnen, som af hensyn til vand, el, lys, vejr og nærhed til klubbens 
faciliteter, fortrinsvis har ligget ved bro 6 i vintermånederne. 
 
Vi har afholdt et møde med beboerne, med forventningsafstemning som dagsorden. Klubben har 
indgået skriftlig aftale med hver enkelt båd. Vi er i gang med at udforme det endelige reglement. 
 
Udlejning 
Det er fortsat muligt at leje kajak og SUP-udstyr på havnen, og nu er der også kommet en 
saunahytte, hvor medlemmerne i vinterhalvåret kan vinterbade og gå i sauna. 
 
 
Bygningsafdelingen 
Bygningsinspektør, Jakob Marquard 
 
Vores klubhus og øvrige bygninger fremstår pænt vedligeholdt. Og det der eventuelt trænger til  
en opgradering, det er der en plan for. Vi er dog klar over, at klubhuset ikke er helt nyt længere.  
Vi forventer, at der fremover vil komme større renoveringer. 
 
Da vores havnekontor fik en ny beboer, blev der brug for mere plads. Både Vibeke og Paw har  
i løbet af året fået nye og rigtig gode kontorfaciliteter.  
 



 

Vi har fået del i kommunens pulje til energirenovering. Der er indkøbt energivenlige LED-
armaturer, projektører, pærer mm. Onsdagsholdet vil i løbet af foråret udskifte lamperne rundt 
om i klubbens bygninger og udendørsarealer. 
 
 
Onsdagsholdet 
Koordinator for onsdagsholdet, Niels Gjytkjær 
 
Onsdagsholdet har ydet en stor og stabil indsats i år. Derfor kan vi glæde os over, at vores 
bygninger generelt er i god stand.  
 
Omkring 10-12 seniorer med tilsammen stor praktisk viden og erfaring mødes om onsdagen  
i vinterhalvåret og udfører små og store projekter både indendørs og udendørs til gavn for klubben.  
De starter med morgenkaffe og afslutter arbejdsdagen med en lille frokost. 
 
Onsdagsholdet tager gerne imod nye medlemmer.  
 
Mange af opgaverne i både bygningsafdelingen og havneafdelingen er løst af onsdagsholdet.  
Der arbejdes efter en generel vedligeholdelsesplan for alle bygninger.  
 
Når opgaver kræver autorisation, tilkaldes professionelle håndværkere. 
 
Onsdagsholdet har i årets løb nået en lang række jobs - og tusind tak for det.  
Af større gennemførte arbejder kan nævnes: 
 

• Redningskranse på alle broer 
• Fuglesnore er skiftet til rustfri stålsnore 
• Tagplader + gavllem er blevet skiftet i Jolleafdelingen 
• Indsejlingsfyrene er opdateret, så de er energibesparende 
• Havnekontoret er udvidet 
• Depotrummet mellem medlemsbaderummene er færdigetableret 
• Nye vandlåse i alle baderum 
• Oprydning af havnebassin og landarealer 
• Masten til klubstanderen er ved at blive renoveret 
• Vinterklargøring af broerne 
• Stativ til store master uden på maskinhallen (forberedt - endnu ikke monteret) 
• Vedligehold af mastekraner og havnefyr 
• Renovering og vedligehold af klubbens følgebåde (RIB-, Ryds- og Kegnæs-jollerne) 
• Servicering af klubbens påhængsmotorer. 
• Oprydning i masteskure 
• Opsætning af rød-/grøn-skilte ved alle havnepladser. 
• Løbende vedligehold af ”alt muligt” 

 
 
 
 
 



 

Klublivet – Aktiviteterne i klubben 
 
Ungdomsafdelingen  
Afdelingsleder, Mette Vesterø 

Året der gik i Ungdomsafdelingen 

2022 var endnu et år med gang i aktiviteterne i ungdomsafdelingen og igen en flot tilgang af nye 
krabbefangere og ungdomssejlere. 

Vi nyder godt af de mange nye børnefamilier i Aalborg Sejlklub. Vores tilbud til børnefamilierne  
er bredt, så vi oplever flere familier, hvor børnene deltager i krabbeklubben, mini-optimist og 
jollesejlads. Alle aktiviteterne foregår samtidig, så vi har fornøjelsen af at have hele familien på 
havnen på samme aften. 

Under ledelse af Ellen Bæhr er havnen endnu en gang blevet tømt for krabber, der heldigvis er 
kommet retur i havnebassinet. Der er også blevet bygget genbrugsbåde, lavet vandkikkerter, 
prøvet en redningsflåde og mange andre småbørnsvenlige aktiviteter. 

Mini-optimisterne har sejlet havnen rundt og lært at styre en optimistjolle med elmotor og prøvet 
kræfter med et lille sejl. 

Gruppen af jollesejlerne har også haft vokseværk, og vi har for første gang taget imod en flok 
sejlere, som har været igennem hele vores fødekæde (fra krabbefanger over mini-optimist til 
optimist). Det er stort! Vi er selvfølgelig også meget taknemmelige for de nye jollesejlere, som  
er kommet udefra med drømmen om engang at blive kaptajn på eget skib.    

Vi har haft gang i mange forskellige aktiviteter for afdelingens jollesejlere:  

• J/70 sejlads ifm. sommerens store Ligastævne 
• Diverse stævner rundt omkring i landet  
• Deltagelse i forskellige sejler-camps 
• Aalborg Cup med deltagelse fra Egå, Kaløvig, Sunds, Lemvig, Grenå og Randers Sejlklub. 
• Sæsonafslutning med den traditionsrige lyssejlads til Streetfood 
• Hen over vinteren har jollesejlerne haft teori og e-sejlads samt ture i svømmehal 
• To af vores Zoom8 sejlere har udmærket sig ved at kæmpe sig til en 1. plads og 4. plads  

ved EM i Østrig samt en 2. plads ved DM. 
 
Til lykke til Emilie og Magnus for de flotte placeringer. 

Ungdomsafdelingen har også benyttet klubbens J/70 

I efteråret startede vi et Youngster hold op med de 5 ældste af vores jollesejlere.  

Vi håber på, at tiltaget kan være med til at fastholde de unge i klubben, så de på sigt også kan  
blive kølbådsejere eller voksne jollesejlere i klubben. 

Afdelingen har i år fået et par nye (brugte) joller og råder nu over 15 optimistjoller - 6 Zoom8 -  
2 Fevajoller. 

Tak til jolletrænerne Kristoffer Mark, Benjamin Damsgaard, Jannik Larsen, Magnus Mikkelsen, 
Malthe Nør Larsen, Michael Nielsen, Martin Bergmann Raal (mini-optimist) og Ellen Bæhr 
(krabbeklubben)  



 

Tak til de forældre og bedsteforældre, der villigt stiller op, når der er brug for brovagter,  
kørsel til stævner, mad til ungerne mv. 

 
Uddannelsesafdelingen 
Afdelingsleder, Martin Romanius – Koordinator, Kirsten Ahlgren 
 
Sejlerskolens aktiviteter 
I foråret 2022 afsluttede kursisterne på 3 duelighedshold de teoretiske og den praktiske prøve. 
Undervisere var Jens Juhl og Erik Nød Sørensen. 
November 2022 startede 2 duelighedshold, som afslutter med de teoretiske prøver i slutningen  
af marts 2023 og den praktiske prøve i maj.  
Nye duelighedskurser starter til november 2023. 
 
Som et nyt tilbud i Sejlerskolen kan man tage den praktiske del af duelighedsbeviset i AS, hvis man 
har taget de teoretiske prøver i andet regi – fx på en aftenskole. 
 
DS er ved at omlægge den skriftlige prøve til en on-lineprøve. Den omstilling følger vi spændt. 
 
Afholdte kurser 
 

• SRC radiokursus med 21 deltagere med Poul Bak som ny underviser 
• Tidevandskursus, arrangeret af FTLF, hvor også AS medlemmer kunne deltage 
• Speedbådskursus i forbindelse med den praktiske del af duelighedsbeviset. 
• Y3 kursus forventer vi at kunne tilbyde den kommende vinter. 

 
Sejlads i skolebåden Mille 
I sommeren 2022 var der så mange tilmeldte til skolebådssejlads, at nogle blev overflyttet til 
sejlads i H-bådene. Det forventes også at ske denne sommer, da der allerede er en venteliste.  
55% af kommende sommers kursister er kvinder.  
Mille er efterhånden en temmelig brugt sejlbåd, så der må fremover forventes øgede udgifter til 
vedligehold – alternativt en nyere skolebåd. 
4 instruktører var i 2022 på DS instruktørkursus. 
 
TAK til de mange klubmedlemmer, der er instruktører på Mille: 
Gary Christensen, Gorm Bendtsen, Paw Jensen, Paw Larsen, Johannes Thorhauge, Flemming 
Andersen, Steffen Lyngse, Uffe Læsøe og Jens Juhl. 
Og tak til underviserne på de teoretiske kurser: Jens Juhl, Erik Nød Sørensen og Poul Bak 
 
Webshoppen 
Webshoppen har gjort det meget lettere at administrere tilmeldingerne til de forskellige 
teoretiske og praktiske kurser.  
 
Shoppen bliver brugt til salg af undervisningsmaterialer til de teoretiske kurser.  
Kursisterne bestiller og får det udleveret ved undervisningens start. De får lidt rabat, når de er 
tilmeldt årets kursus og sparer samtidig fragten. 
 



 

Det er også i webshoppen, man køber plads på klubbådene: Skolebåden – H-bådene –  
J/70 og Mini12m. 
 
Det samme gælder for større klubarrangementer, der kræver tilmelding og deltagerbetaling.  
Det giver en meget enkel og gennemsigtig administration for Vibeke på havnekontoret. 
 
 
Sejladsafdelingen 
Afdelingsleder, Kim Nielsen 
 
H-bådene JuHuu og JuHej 
Vi sejler 4 aftener om ugen med 1 bådfører og 2 gaster. 
Nogle af gasterne var kursister med lidt tidligere sejlerfaring, som var overført fra skolebåden 
Mille, hvor holdene på Mille var overtegnet. 
Vi har arbejdet på at skubbe til kønsfordelingen og i 2022 var hele 33 % af gasterne kvinder. 
  
Begge H-både deltog med stor succes i klubbens onsdagssejladser. Den ene var en kvindebåd – 
WOW (Women on Water).  
 
Sejladsafdelingen tilbyder sejlads til medlemmer i Aalborg Sejlklub til dem, 
 

• der er vokset ud af jollerne 
• der har været på kursus i skolebåden Mille  
• der ønsker mere erfaring i praktisk sejlads 
• der blot ønsker hyggelige og udfordrende aften- eller dagture på fjorden i ”en rigtig 

sejlbåd” 
 

Medlemmer af AS med sejlerfaring og duelighedsbevis kan leje en H-båd til dagture eller 
weekend/feriesejlads. 
Vi har desuden ambitioner om at få en trailer, så bådene kan komme til stævner og sejladser 
udenbys.  
 
TAK til bådførerne: Emil Bojer Kanstrup, Tina Garibaldi, Hans Pandi, Mikkel Huse, Jesper 
Brynildsen, Morten Brynildsen, Frederik Schmith, Frederik Dahl og Jeppe Theilesen. 
 
Afdelingen vil gerne have flere bådførere til at hjælpe med afvikling af sejladserne 
 
 
J/70 sportsbåden 
Bådsmand, Thyge Steffensen 
 
J/70-båden "Thyge II" har sejlet fra maj til og med oktober i 2022. Et hold med Malthe Nør Larsen 
som holdleder har trænet på kortbane fælles med bådene fra Sejlklubben Limfjorden. Morten 
Kjær Hansen har virket som træner. Klubbens ligahold har deltaget i onsdagssejladsen (lang bane) 
sammen med øvrige deltagere. I efterårssæsonen har Michael Nielsen trænet kommende 
Youngster-sejlere fra ungdomsafdelingen. 
 



 

Klubbens ligahold deltog i de 4 stævner i Sejlsportsligaen. Sammenlagt fik holdet en 2.plads  
og dermed adgang til ligaens 1.division i 2023. 
 
Der har tidligere været et formiddagshold for pensionister, og det opretter vi gerne igen, hvis  
der er mandskab til det. 
 
J/70-båden har været så meget på fjorden i 2022, at der er opstået ønske om et nyt stel sejl. Det 
arbejdes der på, dog uden resultat/sponsoraftale indtil nu. 
 
 
Parasportafdelingen / Mini 12 m afdelingen  
Afdelingsleder, hhv. Kim Thorup Sørensen og Flemming Andersen 
 
Vi skal følge med tiden og rundt om os er handicapsport ændret til parasport, så nu hedder det 
Aalborg Sejlklub Parasport. 
 
Parasportafdelingens både er en Olsen Twin (2 personer) samt 2 af de små sjove Mini 12´ere.  
De bliver flittigt brugt om tirsdagen, når vejret er godt. 
 
Vi har også fået gang i de 2 nyrenoverede Mini 12’ere ”Pink” og ”Purple”, som har været på 
vandet i 2022.  
 
I efteråret fik vi en donation på 2 velholdte Mini 12´ere, som skal klargøres og på vandet i 
kommende sæson. 
 
Med 6 af de små sjove både håber vi at få meget mere liv i den lille afdeling – til glæde for 
klubbens medlemmer og kursister fra skolebåden.  
 
Vi vil meget gerne se nye brugere den kommende sæson. Hvis nogle af klubbens garvede 
medlemmer fra de større både har lyst til at komme meget tæt på vandet, så kan man gennem 
webshoppen købe adgang til at sejle i ”Pink” eller ”Purple”, når bådene er ledige.  
Selv om 2 af bådene er reserveret for parasportafdelingen, er der altså også plads til rasksejlere. 
 
 
Kapsejladsafdelingen 
Afdelingsleder, Steffen Hartvig Nielsen 
 
Bag hver afviklet sejlads er der frivillige på land og til vands, før, under og efter sejladsen. 
De frivillige gør det muligt for kapsejleren/den kapsejlende båd at fokusere på egen forhold som 
bådhåndtering, bådfart, taktik/strategi. 
De frivillige har gennem sæsonen løftet en stor opgave, været stabile og vi har alle nydt godt af 
deres indsats. 
 
Onsdagssejladsen – træning til kapsejlads 
Gennem sæsonen er der afviklet 19 sejladser. Præmiemæssigt blev der sejlet en forårsserie, en 
efterårsserie og sæsonens "Bedste og Flittigste båd". Ekstraordinært blev præmien "Vi holder øje 
med dig" uddelt ved sæsonens afslutning. De tilmeldte både har været fordelt i 3 starter, 4 løb.  



 

Antal tilmeldte både i 2022 har været 30, som også var tilfældet i 2021, og det er det  
højeste antal i perioden 2003 - 21. 25 af deltagerne er fra AS, og 5 er fra SL. 
Resultaterne viser, for de enkelte løb og samlet, tæt løb og overraskelser. 
Resultaterne for de enkelte sejladser samt samlet resultat for forårsserien og efterårsserien  
kan findes på AS hjemmeside under klubliv -> kapsejladsafdelingen -> onsdagsresultater.  
Det forventes at der vil være 22 tilmeldte både i sæson 2023. 
  
Hovedkapsejladsen i AS 
Hovedkapsejladsen blev ikke afviklet i sæson 2022 pga. for få tilmeldte både.  
Tilmeldte både til Hovedkapsejladsen har gennem årene været faldende. Som skrevet i 
årsberetningen sidste år "Der er langt op til de deltagerantal, klubbens gamle sejlere mindes fra 
deres ungdom". 
Kapsejladsafdelingen vil i 2023 se på om Hovedkapsejladsen skal fornys, sænkes eller forsat flyde. 
 
Nordjylland rundt 
Der var i 2022 ingen både der deltog i kapsejladsen. 
Kapsejladsafdelingen vil i 2023 se på om Kapsejladsen skal udgå. 
 
 
Aktivitetsafdelingen  
Afdelingsleder, Carina Lythje 
 
Der er mange forskellige arrangementer i klubben, som man som klubmedlem kan deltage i ved 
siden af vores fælles interesse, som selvfølgelig er sejladsen. 
Nogle arrangementer gentager sig år efter år – andre opstår mere spontant. 
 
Aktivitetsafdelingen har gennemført vores større tilbagevendende arrangementer som fx: 
 

• Standerhejsning med stumpemarked og tændt grill til den medbragte frokost 
• Tilriggerfest med spisning og intimkoncert med Thomas Blum 
• Afriggerfest med spisning og dans til danseorkesteret ”Young at Heart”     
• Sct. Hans aften med Grill og aktiviteter for børn 
• Sommerhygge på kajen med grill – for medlemmer og gæstesejlere 
• Hvordan laver man egentlig søkort? Besøg af Geodatastyrelsen som fortalte os alt om 

søkort nu og i fremtiden og alt om, hvordan data indsamles. 
• En veltilrettelagt klubtur til Hals med opgaver for børn og voksne på vej til Hals. Kaffe og 

grillmad i det hyggelige klubhus, som venligst udlånes af Hals Sejlklub. 
• Lørdagshåndmadder i klubhuset i perioden, hvor vi klargør båden. 
• Pensionistfrokost (for klubbens ældre herrer) 
• Damefrokosten måtte desværre aflyses i 2022. 

 
Fredagsbaren: 
Fredagsbaren, med et nyt hold barværter, holder i vinterperioden mellem afrigger- og tilriggerfest 
hyggelig fredagsbar.  
 
 
 



 

• Julebaren, sidste fredag inden jul, er som altid et tilløbsstykke. 
• Ølsmagning ved Peter Fly, Gistrup Bryghus, hvor udvalget og tilhørende varedeklaration  

lå langt ud over, hvad fredagsbaren sædvanligvis kan tilbyde. 
• Fredagsbarspisning – traditionelle, hjemmelavede retter som fx skipperlabskovs og gule 

ærter. 
 
FTLF – langturssejlerne 
Vi har et samarbejde med FTLF (Langturssejlerne), som afholder arrangementer i vores klubhus, 
hvor alle AS medlemmer også er velkomne. 
 

• Foredrag - Sejlads Østersøen rundt 
• Foredrag - Turen fra AS til Canarieøerne / på vej til Caribien 
• Foredrag - Sejlads langs Norges Vestland / Lillesand til Tromsø 
• Rundvisning på Mathis Værft 
• Tidevandskursus 

 
 
Administration og regnskab 
Havnekontoret har ligesom tidligere år haft travlt. De mange nye medlemmer og deraf følgende 
forespørgsler om havnepladser, samtidigt med at det daglige regnskab skal laves. Vores IT-
systemer Zietwing, havneadministration og e-conomic økonomistyring, som vi indførte i 2019, 
bliver løbende forbedret og giver god effektivitet i arbejdet.  
 
Teamet på havnekontoret er nu kørt rigtig godt ind og samarbejdet med bestyrelsen  
og afdelingerne kører rigtig godt.  
 
STOR tak til Paw og Vibeke - vores uundværlige, servicemindede medarbejdere på havnekontoret 
daglig leder Vibeke Holm Jensen og havnefoged Paw Nordstrand Larsen. 
 
På bestyrelsens og afdelingernes vegne ønsker vi alle medlemmer  
i Aalborg Sejlklub en rigtig god sæson på vandet 2023. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Ole Skjaerbaek 
Formand 


