
Referat af Århus Sejlklubs generalforsamling 17.11.2016 
 
Før generalforsamlingen var der fællesspisning. Formanden Lars Thomsen bød velkommen. 
 
Der var ved generalforsamlingens start mødt 97 deltagere, heraf 1 inviteret 
bestyrelsesrepræsentanter fra Sejlklubben Bugten. 
 
 
 

1. Valg af dirigent 
 
Poul Keller valgtes som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved 
opslag på hjemmesiden før 1.11.2016. Rasmus Hjorth skriver referat.  
 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 
Formanden indledte med at mindes afdøde medlemmer.  
 
Som indledning til et nyhedsorienteret overblik over 2016, rettedes en tak til mange aktive frivillige, 
der får klubbens hverdag til at køre rundt: 
 
Arbejdet med decentralisering begynder at virke, således at beslutninger og indsats flyttes fra 
Bestyrelsen til udvalg, eksempler på dette er: 
 
RIB-udvalg hvor udvalget sammen med den nye RIB-Chef har omstruktureret vedligeholdelse og 
påbegyndt et udskiftningsprogram, hvor der er 2 nye Tornado RIB der leveres inden sæsonstart 
2017. 
 
Det nyetablerede Kølbådsudvalg er kommet godt i gang. Udvalget har fokus på faciliteter og 
aktiviteter overfor bådejere og gæstesejlere. Formanden rettede en stor tak til Palle Holsting og det 
øvrige udvalg for den strukturerede og aktive indsats. Mere om udvalgets arbejde senere i 
beretningen. 
 
Der er i foråret kommet en ny hjemmeside, bag den nye side ligger der en massiv teknisk indsats 
med en total udskiftning af alt det tekniske der ligger bag den nye side og faciliteterne der gør at 
hjemmesiden nu kan vedligeholdes decentralt. Tak til Fredrik Strange og de mange der bidraget. 
Der er også påbegyndt et arbejde med, overordnet at strukturerer klubbens kommunikation.   
 
Omkring klubbens faciliteter er det igen Torsdagsholdet der trækker det store læs med at få det 
hele til at virke, en meget stor tak til Bjørn Christiansen og hele hans hold der får stort og småt til at 
virke, herunder flytning af huse, montering af skilte, konstruktion og etablering af flydebroer, 
forberedelse til stævner og meget andet.  
 
Projekt RIB-hus skrider planmæssigt frem. Se mere senere i b eretning.Tak til Torben Houborg. 
 
Kystpromenaden 5, restauranten, har krævet særlig vedligeholdelse grundet en svampeskade, 
tak til Poul Lodbjerg for at forestå den opgave.  
 
Slæbested.  Vort eksisterende slæbested lukkes midlertidigt i forbindelse bygningen af det nye 
sejlsportscenter.  Derfor etableres et nyt slæbested i 2.4mR-havnen, det er et omfattende projekt. 
En meget stor tak til de mange medlemmer der har ydet og yder en stor indsats, således at vi sikre 



at kunne opretholde vore ungdoms-, jolle-, stævne- og kraftcenter-aktiviteter i 2017 og kan gøre 
det til en fornuftig økonomi. 
 
Der er planlagt opførsel af et mastehus på serviceområde øst. Vi har søgt om tilladelse og tilskud. 
Tak til Torben Houborg og Palle Holsting. 
 
Henning Wermuth m.fl. har fået det nye Voksenjolleudvalg godt i gang og fået skabt meget ny 
energi omkring voksenjolle-aktiviteter, mere herom senere i beretningen.  
 
Det nye Regattaudvalg er stadig godt i gang og har 2016 stået for klubbens stævner, mere om 
dette senere. 
 
SUP-afdelingen er kommet under pres, idet der på havnen er kommet markant billigere 
foreningstilbud med SUP-aktiviteter. Med den nuværende organisering forventes det ikke muligt at 
opretholde en selvstændig SUP-afdeling. Afhængig af interesse og energi forventes der stadig 
SUP-aktiviteter i klubben, i form af at andre afdelinger bruger udstyret til leg og træning. Samlet går 
økonomien omkring SUP-aktiviteter nul og vi har derudover brugbart udstyr.   
 
 
Sportslige præstationer. Aarhus Sejlklubs medlemmer har markeret sig fornemt i 2016: 
 
Lærke B. Hansen deltog som Danmarks deltager i surf ved OL i Rio og fik en fornem 15 plads.  
 
Ida Marie Baad og Marie Thusgaard har deltaget i 49erFX VM og Wold Cup, med fine resultater, 
men desværre ikke resultater, der i den hårde interne dyst om den ene danske 49erFX plads, faldt 
ud til deres fordel i udtagelsen til OL i Rio.   
 
Nationalt:  
DM og NM i Express: H. C. Erbs og Anders Brandi Yde 
DM i Skankap 99: Jens Fast, Henrik Andersen og Palle Madsen  
DM i Spækhugger: Jesper Andersen, Per Risvang, yderligere 3 ASK-både i top 10. 
DM i 29’er: Jacob Precht og kvalificerede sig også til UWC i Narcra 17. 
DM i 49’er: Sebastin Byrsting  
DM i Melges24: Ida Marie Baad og Lea Hagen Høy som gaster på Egaa båd 
DM 49’erFX:  2. plads til Ida Marie Baad. 
Aarhus Sejlklub sluttede på en 7. plads i Sejlsportsligaen, danmarksmesterskabet for klubhold.  
Sejlerskolen genvandt Det Gyldne Spilhåndtag – året bedste sejlerskole hold.  
 
Desuden har mange medlemmer deltaget i stævner i ind- og udland, f.eks. har Anders Bertelsen 
og Thomas Sennels og deres besætninger markeret sig i toppen af H-båds stævnerne.  
 
 
Inden formanden overlod de enkelte afdelinger at komme med deres udvalgsberetninger, 
kommenterede formanden de udfordringer vi aktuelt er udsat for omkring parkering generelt, plads 
til vore jolleaktiviteter mens Sejlsportcenteret bygges og pladsforhold på vinterpladsen.  
 
Udvalgsberetninger:  
 
Ungdomsafdelingen, Jacob Bendix.  Det går godt for de afdelings unge sejlere, de har høstet 
mange podiepladser i 2016. Der har været afholdt succesfyldt Sommersejlads. Afdelingen 
forsætter med sejlaktiviteter henover vinteren. Der sker i øjeblikket opbygning af en ny generation 
sejlere i afdelingen og der arbejdes med rekruttering af nye. Udvalgsformanden takkede 



Torsdagsholdet for indsatsen omkring ny rampe, en indsats der gør ungdomsafdelings kommende 
aktiviteter mulige.   
 

Sejlerskolen, Rene Jacobsen. Afdelingen opererer 6 velfungerende H-både, 100 af sejlklubbens 

aktive medlemmer er tilknyttet Sejlerskolen. Begynderholdene er fyldt maksimalt op. 2-3 både har 
fast været med på tirsdagsbanen. Også i 2016 deltog vi i Sejlerskolecup trofæet, og genvandt 
trofæet, for 3.gang ud af 5 mulige. Et af året mål var at bringe alle vores både på samme høje 
sikkerheds- og vedligeholdsmæssige, det er lykkedes inden for de økonomiske rammer vi har haft. 
Sejlerskolens akilleshæl og største udfordring er at fastholde og rekruttere kvalificerede 
instruktører, det ser ud til lykkedes at fastholde flere instruktører end tidligere år.    
Sejlerskolen vil i løbet af vinteren stå for forskellige arrangementer, hvor flere af dem vil være åben 
for hele klubben, afdelingens arrangementer vil også blive annonceret på ASK’s  Facebook side. 
 
 
Om Fartøjsstationen, fartøjsinspektør Per Henrik Hansen og kølbådsudvalgsformand Palle 
Holsting. 
 
Per Henrik Hansen: Der har i 2016 været fuld belægning i havnen. Vi har mange forespørgsler fra 
sejlere der ønsker plads i fartøjsstationen. Det har været et godt gæstesejler år, faktisk med 
rekordomsætning, en fremgang der dels skyldes dårligt vejr der trækker gæster til byhavne, men 
også at vi med ny skiltning har kunne udnytte tilstrømningen, bl.a. ved udnyttelsen af Bryggen. Tak 
til Sejlerskolens 2.års hold for at deltage i servicering af gæstesejlerne og tak til SBA omkring 
samarbejdet med fartøjsstationerne. Fartøjsinspektøren berørte også Stativordningen og SÅL, 
Opdelingen af stativordningen mellem SBA og ASK er fuldført, og de administrative rutiner i ASK 
er ved at finde deres plads. SÅL (samarbejdet omkring stor kran og kørende materiel) søges 
revitaliseres, således at ildsjælene omkring SÅL får mere klare og operative rammer for deres 
arbejde.   
 
Palle Holsting præsenterede det nye Kølbådsudvalg. Udvalget har defineret sin arbejdsområder: 
Bådplads koordination (tildeling af bådpladser), Materiel (løftegrej, stativer og serviceareal, Broer 
(drift, vedligehold, el, vand, trailer- og vinterplads), Gæstesejlere (håndtering og faciliteter), 
Kommunikation (medlemsorientering via mail, hjemmeside og facebook) og Afdelingskoordination 
(udvalgsformand). Der er udarbejdet et årshjul med udvalgets opgaver. Palle gennemgik meget 
kort nogle af udvalget aktuelle opgaver.  
 
Kommentarer omkring fartøjsstationen: 
Jens Ole Pedersen, spørgsmålet om fremtid adgang til service område øst. 
Finn Beton: Fremførte forslag om at arbejde med at gøre området mere børnevenlighed, herunder 
legefaciliteter. Finn opfordrede den kommende bestyrelse til arbejde med dette. 
 
 
Voksenjolle-afdeling, Henning Wermuth: Der er kommet 6 nye joller til i 2016, og der er nu 35 
aktivitetsbetalende medlemmer i afdelingen, så inklusive kraftcenteret er der nu mere end 50 
voksenjolle-sejlere i miljøet.  Contenerklubben har 2 joller som kan lånes. Der har været deltagelse 
i nationale og internationale stævner og mesterskaber.  I 2017 er der plan om at etablerer 
organiseret træning og der vil være fokus på organisering, så vi kan fastholde og øge aktiviteten, 
også i situationen med indskrænkninger i plads og slæbested.  
 
 
Regattaudvalget, Jens Fast.  Udvalget er i god gænge, stor tak til de tilknyttede personer og tak til 
grej-folkene. Fra deltagere ved alle afholdte stævner har der lydt anerkendelse om afviklingen.  
Der er i 2016 afholdt 3 større stævner:  



Aarhus2star: Successen forstætter. Kapaciteten blev udvidet lidt, så i år var der 101 startende 
både. I 2017 afvikles 2star 17–18. juni. 
Aarhus Festuge Cup  (sammen med SBA):  Igen i år afholdt med voksenjolle- og kølbådsklasser. 
Tak til SBA for samarbejdet omkring stævnet. Til næste års festugecup,(1)2-3.september 
planlægges samme setup, suppleret med DM i Folkebåde.  
Skiff-DM: I efteråret afholdt klubben 29’er og 49’er DM med god deltagelse.    
Tak de mange frivillige hjælpere der gjorde de 3 stævner mulige. 
 
Kommentarer omkring stævneafvikling: 
Ole Kirk: Der er brug for at tænke på tilgang af yngre kræfter til dommerstanden. 
 
 
Sejlsportsliga og sportsbåde, Jens Fast.  Vor deltagelse i Sejlsportsligaen er blevet bredere 
funderet. Holdsætningen er i 2016 sket med udtagelsessejladser både forår og efterår. Vi sluttede 
på en samlet 7. plads ud af de 18 klubhold i 1.div.  Optil sommerferien indlejede vi 3 af 
sejlsportsligaens J-70 både, med henblik på at give klubbens medlemmer mulighed for at prøve 
sportsbåde i praksis. Mere end 80 af klubbens medlemmer udnyttede denne mulighed.  Vi bør ser 
mere på mulighederne for at etablerer et sportsbådsmiljø. 
 
 
Sejlsportscenteret og RIB-hus, Torben Houborg.  
Etableringen af RIB-huset er godt i gang. Sokkel er færdig, stålkonstruktion er bestilt og på vej. 
Bådhuset forventes kunne tages i brug i første halvdel af 2017. Budget forventes at holde.   
Danmarks Internationale Sejlsportscenter (DIS) er nu fysisk ved at blive en realitet.  Torben 
gennemgik de kendte og forventede faciliteter som DIS byder på overfor sejlere og anvendelsen af 
centeret, herunder genhusning af ASK’s ungdoms- og jolleaktiviteter. Torben opfordrede kraftigt til 
der nedsættes en arbejdsgruppe omkring ASK-aktiviteter i og omkring DIS, herunder etablering af 
en jollesejlerskole.  
  
Kommentarer omkring fartøjsstationen: 
Peter C Nielsen forespurgte omkring ASK økonomiske forpligtelser ved brugen af AIS. Jesper 
Andersen oplyste at ikke er andre forpligtigelser end betaling af genhusning af de aktiviteter der 
sker omkring vort nuværende jolleklubhus og jollebadehus, for dette er der aftalt en årlig betaling 
på 65.000 DKK pr. år, svarende til vore nuværende årlige omkostninger. 
 
 
Sailing Aarhus og WS2018, Søren Asboe. 
 
Det har været et travlt år i fælleskabet Sailing Aarhus er et fællesskab med et travlt år.  Sailing 
Aarhus’s nye strategi med nye samarbejdsflader skal understøttes af en ”vi-opfattelse”. Der 
arbejdes med udmøntning af strategien, bl.a. på områderne: Talent- og kraftcenter arbejde, 
sejlsportscenter, skolesamarbejde, fælles regattaudvalg, mm.  
 
Sailing Wold Campionships 2018 (WS2018).  Planlægningen er skudt i gang. ASK er godt 
repræsenteret i mange af underudvalgene.  Der er indtil nu afholdt 3. medlemsmøder om WS2018 
med stor ASK-deltagelse.  ASK stiller med et komplet bane-team. Søren omtalte forventningerne til 
Legacy i forbindelse med WS2018, idet han så opbakningen til DIS som et udtryk for Legacy.  
 
Kommentarer omkring WS2018: 
Thomas Capitani kunne fortælle at det netop er endeligt bestemt at det bliver de 10 forventede 
klasser, herunder 49er og 49erFX, der skal sejles til WS2018. 
  
 



Strategi-gruppen, Kenneth Maier-Andersen.  Gruppen er ved at konkretisere gruppens 
anbefalinger, herunder: Opbygning af en stærk ungdomsafdeling, hvordan for endnu flere aktive 
medlemmer?, hvordan skal klubben støtte op omkring elite?, gode relationer til vore 
samarbejdsparter, uddannelses aktiviteter på tværs af afdelinger, mm. 
 
 
Kommentar vedr. beretningen vedr. SUP-afdeling: 
Medlem knyttet til SUP-afdelingen forespurgte til SUP-aktiviteters fremtid i ASK.  Torben Houborg 
svarede at hvis der er nogen der vil d.rive sådanne aktiviteter, ligger det jo lige for, idet vi har 
faciliteter og udstyr.   
 
Formanden Lars Thomsen, takkede for afdelingernes beretninger. Han afrundede beretningen 
med en tak til SBA for det gode samarbejde og med en opfordring til at flere frivillige byder ind med 
deres kompetencer og indsats.  
 
Beretningen godkendtes med applaus. 
 
 
 

3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år 
 
Det reviderede driftsregnskab og status var lagt rettidig frem i klubhuset i forhold til den 
vedtægtsbestemte 8 dages frist, desuden kan regnskabet downloades fra klubbens 
hjemmeside. 
 
Kassereren Jesper Andersen gennemgik regnskabet i hovedtræk: 
 
Anskaffelser i 2016, udgøres af køb af 2 RIB både til 378.000 DKK, påbegyndt RIB-hus til 
92.000 DKK, Nye sejl til sejlerskolen 35.000 og påbegyndt ny rampe 64.000 DKK. 
 
Resultat blev på 503.000 DKK, hvilket er betydelig mere end de forventede 240.000 DKK, 
forskellen er dels begrundet i at planlagte anskaffelser er sket senere end forventet og 
budgetterede afskrivninger dermed ikke er udløst og dels en række positive mindre 
afvigelser.  
 
På indtægtssiden ses at medlemsantallet har lille tilbagegang, men hele driftens af 
hovedafdelingen følger forventningerne.   
 
En gennemgang af de enkelte afdelinger viser at de stort set har fulgt forventningerne. De 
udfordringer SUP-afdelingen er udsat for, smitter af på afdelingens medlemstal og 
aktivitetsniveau og dermed på afdelingens økonomi. Kølbådsafdelingen afviger positivt 
med et resultat der er 168.000 DKK bedre end forventet, selve driften af Fartøjsstationen 
følger forventningerne, det afvigende positive tal har baggrund i en ekstraordinær god 
resultatandel fra den Fælles Fartøjsstation.  Den Fælles Fartøjsstations gode 
regnskabsresultat skabes af omkostninger der følger budget, en god gæstesejlersæson og 
ikke foretagne anskaffelser. Året stævner har givet overskud på 51.000 DKK. Der er 
kommet 58.000 fra Sailing Aarhus som afregning for ASK andel af stævneaktivitet i 2015.  
Indtægterne i RIB-afdelingen er opgjort ud fra de budgetterede afdelingsforbrug.  
Der er afskrevet 5.000 DKK på et nyindkøbt arbejdstelt, teltet er endnu ikke opstillet. 
 



Til regnskabet status-del, nævnte Jesper at klubben ejer 54 fartøjer og at tilgangen på 
RIB-både dækker over delvis betaling af de 2 nye Tornado både der på vej. 
 
Fra forsamlingen var der forespørgsel til hvad 78.000 DKK på ”Andre indtægter” 
omfattede, kassereren kunne oplyse at det hovedsageligt bestod at en ekstraordinær 
indtægt fra afhændelse af gammelt udstyr der ikke har været opført som materiel aktiv. En 
kvik sjæl påpegede en beløbsombytning mellem 2 poster i præsentationsmaterialet af 
regnskab. 
 
Regnskabet blev godkendt.  
  
 
 
4. Indkomne forslag 
 
Der er ikke indkommet forslag til behandling på GF. 
 
 
 
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 
 
Kasseren Jesper Andersen fremlagde bestyrelsens kontingent- og budgetforslag.   
 
Der budgetteres med følgende større anskaffelser i 2017: 
2 nye RIB-både 360.000 DKK, færdiggørelse af RIB-hus 300.000 og i regi af den Fælles 
Fartøjsstation er der afsat 100.000 DKK til et gæstesejler-opkrævningssystem. 
 
Der budgetteres med et driftsoverskud 30.000 DKK. 
 
Bestyrelsen forslog at kontingenter fortsat løbende stiger moderat, således at pludselige 
markante stigninger undgås. Årlige kontingenter og aktivitetsbidrag foreslås forhøjet med 
50 DKK. Der indføres et nyt aktivitetsbidrag på 100 DKK for Voksenjolle-sejlere, dette 
aktivitetsbidrag skal skaffe bidrage med finansiering for organiseret træning i afdelingen. 
  
Der var forskellige indlæg i en diskussion omkring basiskontingentet størrelse, herunder 
for og imod for den aktuelle prisstigning. Aage Bech Kristensen/SBA redegjorde på 
opfordring for SBA-kontingent struktur.  Diskussionen blev sammenfattet i en opfordring til 
at godkende bestyrelsen kontingentforslag og lade Bestyrelsen igangsætte arbejde med af 
lave en gennemarbejdet revision at kontingentstruktur i klubben, herunder affødt revision 
af vedtægter. Dette arbejde skal danne grundlag for kontingent- og budgetforslag til næste 
GF.  
 
Bestyrelsens kontingent- og budgetforslag blev godkendt.   
 
 
6. Valg af formand:  

 
 



Jens Erik Hansen blev nyvalgt med akklamation. 
 
Den nyvalgte formand resumerede klubbens mange positive sider og muligheder. 
 
 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

 
Til de 3 bestyrelsesposter der var på valg, genopstillede Jens Fast, René Jacobsen og 
Torben Houborg. De blev genvalgt med akklamation. 

 
 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 

Søren Asboe blev genvalgt. Nina Precht blev nyvalgt. 
 
 
 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 

Ole Kirk og Erik Skou blev genvalgt som revisorer og Dan Pilgaard Nielsen blev nyvalgt 
som revisorsuppleant. 

 
 
 

10. Eventuelt 
 

Den afgåede formand Lars Thomsen blev takket for en god og engageret indsats. 
 
SBA’s repræsentant, Aage Bech Kristensen, takkede for samarbejdet mellem klubberne i 
årets løb. 

 
Pierre Baad udtrykte bekymring for vor ungdomsafdelings fremtid i sejlsportscenteret, og 
opfordrede Bestyrelsen til at være meget opmærksom på at genhusningsbetingelser gør 
det muligt at gennemfører aktiviteter i samme omfang som vore nuværende lokaliteter. 
 
  
Generalforsamlingen sluttede kl. 22:10 
 
 
 
 
 

 

Referent: Rasmus Hjorth   Dirigent: Poul Keller 
 


