Bestyrelsesmøde 29. maj 2017 kl. 18.00.
Deltagere:
Jesper Andersen, Per Henrik Hansen, Torben Houborg, Rasmus Hjorth, Rene
Hansen, Peter Svarre, Jens Fast, Søren Asboe

Afbud:
Nina Precht, Mia Andersen

Dagsorden:
Generel snak med mad i munden; oplevelser, ideer, meninger m.v.
•

Korte orienteringspunkter: Se næste side (til læsning med henblik spørgsmål på
mødet).

•

Kommende større aktiviteter/hændelser med betydning for Aarhus Sejlklub (bordet
rundt).

•

Seneste referat, kommentarer og godkendelse.

Mødets hovedemner:
1. Aarhus Sejlklubs økonomi aktuelt og forventninger til resten af 2017 /Jesper
a. Budgettet holder.
b. Ikke budgettere omkostninger, som kan komme: Tag på ribhus bliver dyrere
end forventet, eventuel refinansiering af SAA.
c. Lidt færre medlemmer end budgetteret. Primært gaster.
2. SWC2018:
a. Mangel på frivillige til landaktiviteter
i. Der er mange aktiviteter som vi allerede supporterer, men har lagt
deres opfordring ud.
b. Udlejning af ribs
i. SWC koncept /Torben
ii. Beslutning: ASK går ikke aktivt ind i dette. Udlejning af Ribs vil blive
direkte og ad hoc.
c. Udlejning af bådpladser (joller og coachbåde) /Torben
Aarhus Kommune (Søren Clausen) har udmeldt at evt. udenlandske sejlere
skal rette henvendelse til Ejvind for at få anvist pladser
i. Beslutning:
1. Rasmus og Torben laver oplæg til prissystem, som forelægges
bestyrelsen til godkendelse.

d. Forslag til sejlklubrelaterede aktiviteter /Rene
Møde afholdt i mellem repræsentanter for ASK og SWC2018 org 8. maj 2017.
i. Det blev besluttet at Aarhus sejlklub skal være til stede 2 dage under
VM18. (kl.10-17)
Udkast til bemandingsplan sendes til SWC2018 ultimo juni.
1. Beslutning: Rene erTovholder
ii. Placeringen bliver tæt på Dokk 1, foran Dokk 1, i Basin 1 og 2, på og
foran "Havnepladsen"
iii. 4.1 Sejlerskoleelever fortæller om sejlerskolen.
selv om vi har venteliste til sejlerskolen i Aarhus Sejlklub giver det
mening ift. de mange gæster som kommer udenbys og måske vil
starte til undervisning i deres hjemby.
Fortælling om sejerskolen kunne evt. foregå ved først at sejle rundt
foran Dokk 1, ligge til og rigge af.
1. Beslutning: Forslag: KMA spørger Katrine Lintrup
iv. 4.2 Ungdom/ Voksen-joller giver opvisning foran Dokk 1.
Forhåbentlig kan vi også få nogle til at fortælle før og efter.
1. Beslutning:
Per Henrik vil finde tovholder blandt voksenjoller
Torben vil finde en tovholder i Ungdomsafdelingen
v. 4.3 Børn lære af børn.
Rasmus og Klaus havde klare ideer om hvordan dette kunne foregå.
1. Beslutning: Hænger sammen med #4.2 Ungdomssejlere,
kombineret med SWC sponsorerede Optimister
vi. 4.4 J70 opvisning/ prøvetur. minimum 2 både.
En instruktør og en go' sejler (evt. en Sejlerskoleelev) giver ture i en J70.
dvs. forbipasserende kan prøve lidt sejlads i en J70'er.
1. Beslutning: Tovholder for ASK er Rasmus, som skaffer sejlere.
Klaus Natorp står for at skaffe de 2 J70’ere
vii. 4.5 Tursejlads.
Dette bidrager Aarhus Sejlklub ikke med da byens andre sejlklubber
også dyrker dette og dermed vil fortælle om dette.
e. ASK Café /Torben
VM organisationen fortæller at vi ikke for svar på hvorvidt vi selv disponere
over jolleklubhuset til Cafe før efter testevent i 2017
i. Beslutning: Vi afventer svar fra SWC organisationen. Torben starter
præ-planlægning
f.

Optimistjolle sponsorat /Torben
kr40.000 til instruktørløninger gives til Tunø udvalget mod, at arrangere
optimist sejlads + forberedelse/oprydning (se pkt D.vi)
Tilbagemelding fra trænere er, at synes det er for mange timer.
i. Beslutning: Torben og Jacob bærer den op i Tunøudvalget

g. Baneteam, status /KMA
Det kører fint. Egaa Sejlklub vil gerne låne et par mandskab.
3. RIB huset /Torben
a. Tagkonstruktion: Detaljer, se Torbens indlæg på Basecamp 26/5-17.
Der er endnu ikke fremkommet andre (skriftlige) forslag.

Torben anbefaler en lærredssdug, som er stærk nok til, at være helårs.
Torsdagsholdet går på sommerferie ultimo juni.
Arbejdsgruppe: Torben, Palle Holsting,
i. Beslutning:
1. De involverede personer skal indkaldes til møde og diskutere
de 3 løsningsforslag: a) oprindeligt ståltag, b) Lærredsdug, c)
Buet ståltag.
2. KMA indkalder til møde og leder det
3. Torben har beskrivelse af a) og b), Jesper på c)
b. Sten i vandet foran rib huset
Torben har undersøgt dybdeforhold ved bådhuset mere grundigt, og tror at
vi selv kan flytte stensætningen langs de første 2-3 meter langs betonkanten
med håndkraft - det er relativt små sten
i. Beslutning: Arranger en ”Ribhus arbejdsdag”. Torben koordinerer og
finder dato. Rene stiller med 3 personer.
c. Hejsesystem:
Team: Torben, Martin Olsen, Pierre Baad, Jan Pedersen.
i. Beslutning: Torben bestiller materialer. Jesper hjælper med betaling.
d. Morings:
Der er planlagt fortøjnings trekanter.
i. Beslutning: Ikke besluttet hvornår dette startes op.

Korte punkter:
1. Forslag om køb af ”Aarhus Sharks” bibs /KMA
Bibs tilsvarende dem som bruges i Ligaen. Vores unge sejler efterlyser dem, da
sejlere fra andre klubber (KDY) går med dem til stævner.
a. Beslutning: Vi køber ca. 100 stk og sælger dem til kostpris. KMA følger op på
om Helle Fuglsbjerg tager den.
2. Tallykey opdatering /Rasmus
Hardware er leveret og virker – næsten.
Software er leveret og virker.
Indløsningsaftale købes af NETS. Her skal vi vente til TallyKey er helt oppe at køre.
Betalingsløsning leveres af QuickPay
Forventes at være oppe at køre ved indgangen til uge 23.
a. Beslutning: Rasmus sørger for at hardware kommer op at køre. Rasmus
bestiller NETS.
3. Flydebroer ved rampen /KMA
Der er lavet et kompromis om én lang flydebro i midten, én fast i den sydlige ende
og én i den nordlige ende.
4. AIS /KMA
a. Genhusningsaftalen

b. Bryggen; et fag er, uberettiget, blev fjernet af byggeentreprenøren

Korte orienteringspunkter:
1. Stævner, opdatering:
a. AFI 2Star Race /KMA
b. Aarhus Sailing Week (SWC Testevent) /KMA
c. Festugestævnet /Jens
i. Tilmelding starter op om kort tid (Rasmus er tovholder)
ii. Aftal baneteam deltagelse
iii. Aktion: Jens laver liste med baneteam behov og KMA sætter hold
med Baneteamet.
d. Sejlsportsligaen /Jens
i. Med et fast hold og træning vil vi kunne nå langt.
ii. Mangler hold til næste stævne (Brejning). Jens arbejder videre med
det.
2. Invitation af vores naboer /Nine & Rasmus
a. Dato: ”Vild med Vand” 10. juni
b. Tovholdere Nina og Rasmus.
c. Nina står for organiseringen på dagen.
d. Invitation: Nina er ved at lave invitation. Rasmus deler dem ud.
e. Både og instruktører: Endnu ikke helt på plads.
3. Vild med vand, opdatering /Rasmus
a. Se ovenstående punkt, som er ASK aktiviteten.
4. Rampebyggeriet /Torben
a. Lidt finish mangler, men er taget fuldt i brug.
b. Trawlnet er bestilt til ramper.
5. Moring ved Bryggen,
a. Søren Asboe er tovholder i samarbejde med Mette/SBA
b. Søren vil se om SBA/ASK ”Torsdagsholdene” vil stå for det praktiske.
6. Ungdomsafdelingen /Torben
a. Opdatering på sæsonopstart
Ca. 8 nye sejlere forventes at fortsætte. Virker som en stærk gruppe, som
allerede kender i hinanden.
b. Nyt optag er planlagt til efter sommerferien.
c. Klubjoller, fremtidigt behov
Torben og Jacob vil komme med et oplæg.

7. Kølbådsudvalget, orientering /Per Henrik
a. Godt pres på pladserne i fartøjsstationen. Bryggen bruges som buffer.
b. Jesper vil afmelde de 4 pladser i jollehavnen, som vi betaler for til Aarhus
Kommune
c. Vinterpladsen: For at få skabt plads til joller og parkering, skal der ryddes op i
bådstativer, som ikke kan stables og landevejstrailere. ASK har hævdet ret til,
at trailere som har et – og aktiv benyttes til, sportsaktiviteter skal kunne stå
der. Der er, anslået, en 5 stykker som ikke benyttes aktivt.
Der er ca. 11 ASK både på land endnu.
i. Rasmus beder Peter C løfte bådstativ issuet op i SÅL
d. Fartøjsstation: Der ligger muligvis både, som ikke virker til at være i sejlklar
stand. Muligvis fordi vi stadig er tidlig på sæsonen
i. Per Henrik vil følge op på de både når sæsonen er rigtig startet på
8. Rib-udvalget /Rene
a. 4 Tornadoer, 2 brigs som fungerer fint, 1 brig med ny motor (netop lappet)
og en brig med motor som ikke kan sejle. Den ene nye Tornado må ikke
sejles før den har fået service i næste uge.
b. Rib trailere:
Enten skal Ribhuset i brug, eller skal der renoveres trailere så de kan komme
op efter brug.
c. Landevejstrailere: René vurdere at vi køber en ny: Min 1000kg og med
bremse.
9. Sejlerskolen, orientering /René
a. Super fin afvikling af 20års jubilæet.
b. Fælles arrangeret aftensmad eller sejlads er startet op.
10. Administration af parkeringsanlæg /Torben
a. Nyt system skal træde i kraft så hurtigt som muligt.
i. S&F skal først levere skabelon til Erklæringen
ii. ASK foreslår af vi samtidig om at programmere låsen og brugere skal
betale kost for den nye nøgle.
Rasmus beder Peter C løfte den til SÅL for endelig beslutning.

