
Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde 28. august 2017 – referat. 
 

Deltagere: Jesper Andersen, Jens Fast, Peter Svarre, Per Henrik Hansen, Torben Houborg, Palle Holsting, 
Jens Erik Hansen (ref.). 

 

1. Referat af seneste bestyrelsesmøde godkendt. 

2. Aktuelt og status på ASK's aktiviteter: 

2.1. Sportsligt, stævner, Pointsejladser, Ligaen, etc. (Jens F.). 

2.1.1. Klassemesterskaber: Aarhus Sejlklub-besætninger har præsteret tre andenpladser (ScanCap, 
Spækhugger og H-både) samt en deltager på klassemesterbåd (Torben Vang på ScanCap).  

2.1.2. Sejlsportsliga: Bemandingsproblemer hen over sæsonen., for mange ’feberredninger’. Aarhus Sejlklub 
står til nedrykning til 2. division, hvis der ikke findes kvalificeret besætning til sidste stævne midt i 
september.  

2.1.3. Festugesejladser:  Sejlsportsliga 2. division, Folkebåds DM, Klassekølbåde log joller, stort opbud af 
sejlere i den kommende weekend. Stor indsats fra stævneledelse og for at samle op på løse aftaler. 

2.1.4. Pointsejladser: Kører ok, men med nedsat deltagerantal i forhold til tidligere. Evaluering ved 
sæsonafslutning. 

2.1.5. Aarhus Sejlklub-baneteam: Fantastisk set-up, godt gået! 

2.1.6. (Tilføjet efter mødet: Lige nu er der foto af det danske Skiff-landshold til VM i 49er og 49erFX i 
Portugal. Mindst 5 ud af 12 er fra Aarhus Sejlklub, og yderligere 2 fra Aarhus). 

 

2.2. Ungdomsafdeling 

2.2.1. Deltagere: Mange på vandet i aften, antal optimister svagt stigende, lidt usikkerhed om 
begynderholdet fra foråret. 

2.2.2. Organisering: God forældregruppe trækker en del. Kunne trænge til gennemgående, ’fuldt’ 
tilstedeværende og alt favnende person(er), men det er nok ønsketænkning. 

2.2.3. Evaluering og planlægning: Efter sæsonen. 

 

2.3. Sejlerskolen (punktet udgik da René ikke deltog i mødet) 

2.4. Kølbådsafdelingen: 

2.4.1. Gæstesejlere: Rigtig god indtægt i denne sommer. 

2.4.2. Kølbådsudvalget formulerer forslag gæstesejlerpolitik til næste bestyrelsesmøde (Palle). 

2.4.3. Nyt gæstesejlersystem ikke i drift. Jens og Hans Lassen holder møde med Rasmus for at komme videre 
(Jens). 

2.4.4. Kommende møde med S&F 20/9: Palle og Per H. sørger for at få alle udestående forhold afklaret i 
forhold til alle niveauer af S&F. Jesper sørger for at meddele antal joller som hidtil. 

2.4.5. ”Ikke sejlduelig stand”: Palle og Per gennemgår fartøjsstationen og sender breve til ejere af både uden 
for ”Sejlduelig stand”. Med henvisning til havnens og klubbens bestemmelser meddeler ejerne, at 
sådanne både ikke kan forvente plads på fartøjsstationen i 2018 
http://aarhussejlklub.dk/afdelinger/keelboat/baadpladser/regler/ 

http://aarhussejlklub.dk/afdelinger/keelboat/baadpladser/regler/


2.4.6. Ansøgninger: Søgningen til fartøjsstationen er generelt god. 

2.4.7. Stativordningen: Palle fremskaffer det grundlag, udvalget administrerer ordningen på. 

2.4.8. Serviceareal Øst: Palle har oprindelig fået opgaven af Preben i Bugten, for lang tid siden. Preben 
mangler afklaring på, hvorfor arbejdet er gået i stå, der verserer nogle rygter (Palle). 

 

2.5. Jolleafdelingen 

2.5.1. Jolleafdelingen er nu bugtens største. Der er god udvikling i afdelingen. Thomas er kontaktperson. 

 

2.6. 2,4mR-afdelingen (Peter) 

2.6.1. Peters notat på basecamp 

2.6.2. Andre handicap-klubbers afdelinger er interesserede i TWIN og 2,4mR bådene, og mener at Aarhus 
Sejlklub er forpligtet til at udlevere dem, når de ikke anvendes i Aarhus Sejlklub. Jesper følger op på 
ejerforhold sammen med Peter. Ungdomsafdelingen ønsker at anvende TWIN’erne og evt. 2,4mR. 

 

2.7. Sociale aktiviteter  (punkter udgik da Nina ikke deltog i mødet) 

2.8. Klubhusdrift, lukning, opsyn m.v. 

2.8.1. Vi søger at informere bedre ved at sætte skilte op og skrive lidt i det kommende nyhedsbrev. Princippet 
er ”Sidste m/k lukker og slukker! og hvis du er i tvivl, så luk og sluk” (N.N….) 

 

2.9. Ribs drift, optagning, opsyn m.v.,  

2.9.1. Vi har oprindelig disponeret 20t/måned til betaling for indsats (tidl. Thomas). Vi er indstillede på at 
fortsætte denne allokering, og vi vil se det sammen med øvrige betalte opgaver i Aarhus Sejlklub. 

 

3. Klubbens økonomiske status 

3.1.1. Seneste opdaterede regnskab (juni måned) viste at vi er på niveau med indtægter og udgifter, altså at 
forventet balance opnås. 

 

4. Orienteringspunkter 

4.1. Sailing Aarhus, ASKs tilbagemelding efter junimødet i SAA (Jens). 

4.2. S&F, orientering om igangværende "dialogpunkter" og orientering om kommende møde 20/9 
mellem ASK-bestyrelse og S&F, Niels Rask, Søren Clausen, Ejvind Nielsen Sejlklubben Bugten 
Aarhus deltager desuden som deltager i Fælles Fartøjsstation. (Jens). 

4.3. Brdr. Koch, konklusion på forslag til Kocherne om åbningstider m.v. (Jens). 

4.4. "ASK i AIS", status og kommende møde mellem ASK-bestyrelse og FAIS-bestyrelse. Emne ikke 
kendt lige nu (Jens). 

4.5. AFI2Star: Positiv evaluering, Sponsorstøtte udbetalt?, Marinekutter i 2018, irettesættelse af 
Kalundborgsejler (Kenneth/Jens). 

4.6. Worlds2018; testevent, evalueringsmøde med baneteam og med Per Hjerrild (udgik da Kenneth 
ikke deltog). 

4.7. Torsdagsholdet "vagtskifte" (Jens). 



 

5. Opkrævning fra udenlandske gæstende elitesejlere til træning fra ASKs faciliteter (punkter 
udgik da Kenneth og Rasmus ikke deltog i mødet). 

 

6. Sekretariatets opgaver 

6.1.1. ”Den årlige samtale” mellem Rasmus (ansat) og Jens (arbejdsgiver) om forskellige arbejdsforhold er 
afholdt 17. august. Første samtale omhandlede den hidtidige arbejdssituation. Jens resume lægges på 
bestyrelsens basecamp som internt dokument.  

6.1.2. Det er åbenbart, at oprindelige jobbeskrivelser er uaktuelle, at der er meget stort arbejdspres på 
Sekretariatet, og at der skal ske ændringer af forholdene. 

6.1.3. Frem mod anden samtale, der handler om fremtidige ansvar, opgaver og organisering, nedsatte 
bestyrelsen et hurtigt, meget hurtigt arbejdende udvalg bestående af Kenneth, Jesper, Hans Lassen og 
Jens. Gruppens kommissorium er at udarbejde et oplæg inden for den nuværende arbejdstidsramme til 
skriftlig kommentering og beslutning i bestyrelsen. 

 

7. Bestyrelsens fokus frem mod generalforsamlingen 

7.1.1. Mødetidspunkter fremgår af basecamp. 

7.1.2. Bestyrelsen vil fokusere på organisering, kommissorier, dokumentation m.v. af klubbens virke. Man kan 
kalde det ’opstramninger’. 

 

8. Eventuelt. 

8.1.1. Bred snak om mangt og meget, godt at se hinanden igen efter sommeren. 

8.1.2. Tak til Peter for parisiske bøffer! 

 

 

29. august 2017/Jens Erik Hansen 


