
 
 

Side 1 

Referat af Århus Sejlklubs generalforsamling 16.11.2017 
 
Før generalforsamlingen var der fællesspisning. Generalforsamlingen startede med formandens, Jens 
Erik Hansen, velkomst kl. 19:00. Der var ved generalforsamlingens start mødt 91 personer, heraf 2 
inviterede bestyrelsesrepræsentanter fra Sejlklubben Bugten, samt Klaus Natrup der udover at møde 
som medlem, også deltog på vegne af Hempel SWC 2018 (HWSC2018). 
 
 
 

1.  Valg af dirigent 
 
Poul Keller valgtes som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved 
opslag på hjemmesiden og udsendelse af indbydelser via mail pr. 1.11.2017. Rasmus Hjorth skriver 
referat.  

 

 

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 
Formanden indledte med at mindes de afdøde medlemmer Torben Olesen og Flemming Degn.   
Forsamlingen rejste sig i et minuts stilhed. 

 
Bestyrelsens beretning blev indledt med en kort præsentation af bestyrelsen og 
bestyrelsesmedlemmernes hoved arbejds- og ansvarsområder: 
• Formand Jens Erik Hansen: Bestyrelsesarbejde, Sekretariat, eksterne relationer: Sailing Aarhus, 

indflytning i AIS, relationer overordnet på havnen, organisering, m.v. 
• Næstformand Kenneth Meier-Andersen: Stedfortræder for formand, Aarhus2Star.  
• Kasserer Jesper Andersen: Økonomi. 
• Fartøjsinspektør Per Henrik Hansen: Fartøjsstation, RIB-Udvalg og Voksenjoller. 
• Bestyrelsesmedlem Torben Houborg: Kraftcenter, Ungdom, Projekter 
• Bestyrelsesmedlem Rene Jacobsen: Relation til sejlerskolen og RIB-Udvalg  
• Bestyrelsesmedlem Jens Fast: Kapsejlads og Sejlsportsliga 
• Suppleant Søren Asboe: Sailing Aarhus og Kapsejlads 
• Suppleant Ninna Precht: Medlemsarrangementer og –foredrag.  
• Associeret Mia Krogh Andersen Kavanagh: Ungdomsafdeling   
• Associeret Peter Svarrer: 2,4 MR afdelingen.  
• Uden for bestyrelsen har Palle Holsting fra Kølbådsudvalget deltaget i møder. 

  

Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder siden seneste generalforsamling, derudover er der holdt 
2 fælles bestyrelsesmøder med Sejlklubben Bugten. 
 
Klubben har aktuelt 532 medlemmer. Gennemsnitsalderen er 42,9 år, hvilket er blandt de absolut 
laveste gennemsnitsaldre i danske sejlklubber, 94 unge under 25 år, største gruppe 152 medlemmer 
mellem 25 og 40 år. 
 
Generelt har frivilligheden det godt i Aarhus Sejlklub. Frivillig indsats har i årenes løb har bragt 
klubben til hvor den er i dag, og der sker fortsat udvikling. Bestyrelsen forsøger at bidrage til at 
videreføre og understøtte frivilligheden. Frivillige i klubben er bærekraften for al aktivitet. Det er kun i 
sekretariatet, rengøringen, gæstesejlerbetjeningen og trænerfunktioner i Ungdomsafdelingen der er 
lønnet arbejdskraft. 
 

Formanden overlod derefter ordet til de forskellige udvalg, først til de 2 afdelinger hvor den 
organiserede uddannelse sker: 
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Ungdomsarbejdet  

Jakob Bendixen fra Ungdomsafdelingen berettede om afdelingens virke i årets løb. Afdelingen ser ud 
til at ’trække vejret’ igen, der har været en god tilgang af nye optimister henover sommeren. De 
daglige aktiviteter afvikles stabilt. Tak til trænere. 
 
Sommersejlads for skolebørn var en stor succes, tak til Ida og Marie. 
 
Der er stadig gode forældrekræfter, der arbejder for at få tingene til at udvikle sig. Stor tak til bl.a. 
Anne Nielsen og Ole Østergaard  
  
På det sportslige område blev område fremhævede Jacob det fantastiske i at afdelingen bliver 
repræsenteret ved 29er UVM i Kina. 
 

Jacob berørte årets udfordringer med begrænset plads på grund af byggeriet omkring Jolleklubhuset 
og lukning af slæbested og rettede en stor tak til de frivillige, der har etableret det nye slæbested. 
 
Ungdomsafdelingen glæder sig meget til at flytte ind i Sejlsportscenteret. 
 
Formanden supplerede med: 
 
Sammenlignet med vore naboklubbers ungdomsafdelinger er vi godt med i ungdomsarbejdet.  
Bestyrelsen har forsøgt at bakke så godt som muligt op om Ungdomsafdelingens arbejde med 
deltagelse af Torben, Per H., Ninna og Mia fra bestyrelsen.  
 
Der var ingen kommentarer fra salen til Ungdomsafdelingens beretning. 
 

 
Sejlerskolen 

Daniel Refer fra Sejlerskolens Forretningsudvalg aflagde beretningen.  

Sejlerskolen har stadig vind i sejlene.  Der har i 2017 været ikke mindre end 90 elever og 20 
instruktører.  Basiskurserne er i godt gænge, ordningen med standby pladser fungerer fornuftigt, 
således at ledige pladser udnyttes optimalt.  Der er betydelig venteliste til 1-års holdene.   

Kapsejladsskolen er ligeledes i fortsat fremgang. Igen i år vandt Aarhus Sejlklub "Det gyldne 
spilhåndtag" ved sejlerskolecuppen for danske sejlerskoler.  

Som noget nyt er der kommet gang i Turlinien, hvor der har været 5-10 elever. Sejlerskolen ønsker et 
samarbejde med kølbådsejere omkring tursejlads.  

Der har været fin tilslutning til Sejlerskolens øvrige arrangementer, særligt den traditionsrige 
weekendtur, jubilæumsarrangement i forbindelse med markeringen af 20-års fødselsdag og 
navigationsundervisning.  

Daniel afsluttede med en stor tak til de frivillige instruktører, bådsmænd og øvrige ildsjæle, der holder 
Sejlerskolen kørende med undervisning, vedligeholdelse og organisering. 

 
Formanden supplerede med: 
 
I sit 20-årige virke har dette fantastiske aktiv i klubben udviklet sig mere og mere, som en integreret 
del af klubben, hvor personkredsen omkring Sejlerskolen også ses i bestyrelsesposter, som frivillige 
ved klubbens stævner og aktive i øvrige klubaktiviteter. 
 
Bl.a. med udgangspunkt i ventelisten til Sejlerskolen, ønsker Bestyrelsen at inspirere til at indfri et 
eventuelt uudnyttet potentiale og er således klar med en økonomisk indsats for det rette projekt. 
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Konkret ved at sætte nogle hundrede tusinde i spil til et sportsbådsprojekt for klubben som helhed, og 
evt. et turbådsprojekt. Begge dele gerne med udgangspunkt i Sejlerskolens gode organiseringsevner. 
Målet er at skaffe økonomi og organisering til anskaffelse og drift af et par J70ere sportsbåde og en 
ScanKap til tursejlads. Fra Sejlerskolen er der allerede modtaget et oplæg, et oplæg der i 
komplementeret udgave, kan danne grundlag for gennemførsel af bådanskaffelserne.   
 
 
Kommentarer til beretningen omkring sejlerskolen:  
 
Et medlem mente ikke at Sejlerskolen skal beskæftige sig med tursejlads, men koncentrere sig om 
kapsejlads-uddannelse. Rene Jacobsen, Bestyrelsens kontaktperson til Sejlerskolen, forklarede at 
Sejleskolen ikke ser det som et modsætningsforhold at Sejlerskolen beskæftiger sig med både 
kapsejlads og tursejlads, og dels at interessen for dygtiggørelse på tursejlerområde er stor. Et andet 
medlem støttede op om Sejleskolens Turlinje og opfordrede til at andre kølbådsejere tager tursejler 
elever med.   
 

 

Sportsområdet 

Aarhus Sejlklubs sportslige aktiviteter forgår på mange aktivitetsområder: 

 

Talent- og elitesejler  

Som repræsentant for klubbens talenter og elitesejlere berettede Mads Fuglbjerg og Frederik F. 
Bruun om deres seneste år og deres vej til udtagelsen til Ungdoms VM i Kina i december 2017. 

Mads benyttede lejligheden til at takke for klubbens nye tiltag med støtte til Kraftcenter og ESAA 
betaling og opbakningen fra klubben og klubbens medlemmer i almindelighed. 
 
Formanden supplerede med: 
 
Ungdomsafdelingen udvikler den ene gruppe talenter efter den anden, især på Skiff-området, 29’ere 
og videre til 49’ere. Aarhus Sejlklub ligger jo lige dér, hvor unge, der kommer til byen, naturligt dyrker 
deres sejlsport. 
 
Aarhus Sejlklub besluttede i foråret at støtte klubbens 9 ”officielle” talenter som Mads med betaling af 
deres kontingent til talentudviklingen (ESAA kontingentet og Kraftcenter kontingenter). 
 
Aktuelle talent- og elitesatsninger siden sidste GF:     

På DS-landshold: 

 Ida Baad Nielsen og Marie Thusgaard Olsen i 49erFX 

 Lin Ea Cenholt  i Nacra17 
Udviklingslandshold: 

 Carl Emil Baad Nielsen og Klaes Meier-Andersen i 49er 

 Michael og Mathias Sletten: ”Hansen-Sletten Sailing” i 49er 

 Jacob Precht i 49er 
 
Aarhus Sejlklub er i gang med at etablere grundlaget for et talent- og elitestøtte projekt, hvor klubbens 
viden og eksterne sponsorater kan understøtte de voldsomt krævende satsninger, der kræves for at 
vore talenter kan udnytte deres potentiale. Lige nu arbejder Henrik Voldsgaard sammen med Kenneth 
Meier-Andersen og Torben Houborg med projektet. 
 
 

Klubmedlemmers høst af mesterskaber og præstationer: 
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• Deltagelse i Ungdoms-VM i december 2016: Jackob Precht og Simon Olsen - 29er. 

• Verdensmester i Europajolle Hold VM: Anders Brandi Yde, sammen med fire sejlere fra Kaløvig 
Bådelaug. Et rent Aarhus Bugt hold.  

• VM 4.plads i 49FX: Ida og Marie   

• EM 4. plads og World Cup Bronze, Hyeres i Nacra17: Lin Ea Cenholt (sammen med CP fra 
Hellerup Sejlklub).   

• DM-sølv i H-båd: Thomas Sennels med Ellen Kirkegaard, Mia Krogh Andersen Kavanagh og 
Thomas Hanibal.  

• DM-guld i Scancap: Torben Vang (som gast på "Provence” fra Sejlklubben Snekkersten). 

• DM-Sølv i Spækhugger: Jesper Andersen, ???? Andersen og Per Risvang,  

• DM-Sølv i ScanCap99: Jens Fast & Co.  

• NM-Bronze og DM-bronze Express: H.C. Erbs og Mikkel Hagelskær Ebbesen. 

• DM for sejlerskoler kaldet ”Det gyldne Spilhåndtag”: Katrine Lintrup, Emilie Strange Wismann, 
Betina N. Jepsen og Hanna Becker (Hanni Bee).  

• Kvalifikationen til ungdoms-VM i Kina: Frederik F. Bruun og Mads Fuglebjerg.  

 

 

Afholdte stævner  

Søren Asboe fra Regattaudvalget fortalte om årets afholdte stævner: 

 

AFI 2star: 

For 10-år i træk blev Aarhus AFI 2star afholdt, igen i år med rekorddeltagelse. Alt forløb vel omkring 
det velplanlagte stævne. Tak til Kenneth Meier-Andersen og hans mange frivillige hjælpere. 

Næste Aarhus 2star indgår sammen med sejladser i Kerteminde og KDY i en serie der udgør et DM i 
2star. 

 

Aarhus Festuge Cup: 

Blev igen i 2017 afholdt sammen med Sejlklubben Bugten. Udover de traditionelle voksenjolle klasser 
og kølbådsklasser var stævnet i år også rammen om Folkebåds-DM og Sejlsportsligaens 2.divisions 
stævne. I alt 4 samtidige baner og et rekordstort deltagende sejlere.  

I forbindelse med Festugecuppen blev stævnemangement-systemet Manage2Sail taget i brug. 

Tak til de mange ASK-hjælpere banen, med klargøring af grej, øvrig forberedelse og afvikling af 
stævnet.  Tak for samarbejdet til Sejlklubben Bugten. 

Klubbens stævneaktivitet i 2018 omfatter: DS Grand Prix stævne i 1.weekend i juni, Aarhus 2star i 
juni, baneteam mm. til Hempel World Sailing Championship 2018 i juli/august og Aarhus Festuge Cup 
2018 i første festuge weekend. 

 

Klubkapsejladser 

Pointsejladserne er igen i år blevet afviklet i samarbejde med Egaa Sejlklub. Der har været et svagt 
stigende deltagerantal. I alt har der været 55 tilmeldte både i 2017. Sejladserne har fået et sportsligt 
løft via træning af klubbens baneteam til HWSC2018. 

Tak til de trofaste faste besætning på dommerbåden og de forskellige deltagere fra baneteamet. 

 
 
Klubbens baneteam til Hempel World Sailing Championship 2018  
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Klubbens baneteam til HWSC2018 er kommet rigtig godt i gang. Setup med træning i forbindelse med 
Pointsejladserne og Festuge-stævnet har fungeret meget fint. Det komplette baneteam var på plads til 
Testeventen i sommer, og der har kun lydt positive tilbagemeldinger. Tak til baneteamet og 
organisatorerne Kenneth Meier-Andersen og Martin og til Niels Bægaard for undervisning og 
instruktion. Baneteamet forventes at skulle køre 49erFX-banen til HWSC2018. 
 
Desuden har der været deltagere på forårets DS regel og baneleder-kurser. 
 
   
 
Voksenjolleafdelingen 
 
Henning Wermuth berettede om afdelingens virke.  Det nye tiltag med organiserede træningsaftener 
er kommet godt i gang, der er afholdt 6 + 6 træningsaftner. Der har været et lidt faldende 
aktivitetsniveau grundet vore anstrengte pladsforhold, enkelte sejlere har derfor valgt at sejle fra 
andre steder i 2017. Sejlklubben arbejder løbende på at få bedre forhold for vore jollesejlere. Der er 
aktuelt 35 voksenjolle sejlere og der har i 2017 været en tilgang på 3 Contender joller. 
 
Afdelingen har været sportsligt aktivt ved diverse stævner, bl.a. Kielerwoche, Contender-VM med 6 
både og 1 deltager til 505-VM i Florida. 
 
 
Sejlsportsligaen: 

Jens Fast har været bestyrelsens ankermand i at holde et Aarhus Sejlklub-klubhold kørende i 
Sejlsportsligaen. Jens var fraværende grundet forretningsrejse. Formanden orienterede om 
Sejlsportsligaen. Ligaen er vidt udbredt, afholder gode stævner landet over, et godt og tiltrængt pust 
for dansk sejlsport. Og spørgsmålet er hvordan det kan blive et tiltrængt pust for Aarhus Sejlklubs 
sejlsport. Det har været svært at stille med mandskab i 2017, bemandingen er blevet stykket sammen 
fra stævne til stævne. Resultaterne har været svingende, nedadgående må man sige. Desværre 
endte Aarhus Sejlklub med at rykke ud af 1. division og det i konkurrence med hold fra langt mindre 
sejlklubber og med langt færre ressourcer, end dem Aarhus Sejlklub har spændt for projektet. Med de 
høstede erfaringerne, gode som dårlige, så ved vi hvad det kræver på banen, og konkurrencen er 
glædeligvis markant. 
 
Jens Fast vil samle interesserede i sejlsportsligaarbejdet og søge at finde grundlaget for videre 
deltagelse i Sejlsportsligaen 
 
 
Kommentarer til beretningerne fra sportsområdet: 
 
J70-planer: Fra salen blev der spurgt til bestyrelsens sportsbådsplaner.  Formanden uddybede det 
han sagde i forbindelse med Sejlerskolens beretning. Bestyrelsen vil støtte op omkring et 
velgennemarbejdet sportsbådsprojekt, et projekt der skal virke på tværs af klubbens afdelinger, være 
økonomisk forsvarligt og være funderet omkring en gruppe ildsjæle, der vil bære projektet. 
Efterfølgende var der en enkelt kommentar om vigtigheden i at der er fokus på økonomien. 
 
Sejlsportsliga: Der var forskellige synspunkter. Det blev fremført at Sejlsportsligaen er et klub-
udviklingsprojekt, et projekt der sigter mod unge og sportsbåde, dette sigte skal vi forfølge. Aarhus 
Sejlklub har de unge, der kan sejle sportsbåde og deltage i de fantastiske ligastævner og andre 
sportsbådsstævner. Mere skepisk blev udtrykt i form af at liga-aktiviteten er god for de få der vil denne 
aktivitet, men aktiviteten mangler tilstrækkelig forankring i Aarhus Sejlklub. 
 
Voksenjoller: Der blev udtrykt bekymring omkring afviklingen af voksenjolle-aktiviteterne i 2018, 
udover de i forvejen stramme pladsmæssige rammer, der yderligere anstrenges af en månedslang 
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periode hvor HWSC2018 optager jolleområdet. Der var bred enighed om at der er og skal være plads 
til de nye voksenjolle-sejlere, der måtte komme til klubben. Efter 2018 er der lyse udsigter for 
aktivitetsmuligheder. Et enkelt medlem mente at klubben forsømmer voksenjolle-aktiviteterne, at 
klubben skal prioriterer dette højere og at kulturen omkring voksenjollerne skal styrkes. 
 
Stævne- og kapsejladsafvikling: Der bør aktivt tænkes i og forberedes et generationsskifte af 
banepersonale, også baneledere og dommere. Generationsskiftet kan måske kobles på aktiviteterne 
omkring HWSC2018-baneteamet.  
 
 
 
Derefter blev ordet givet til de udvalg, der søger for vore omgivelser: 
 
Torsdagsholdet: 
 
Bjørn Christiansen præsenterede kort gruppens historie fra den spæde start i 2006 i forbindelse med 
Ungdoms-VM og 2008 hvor vedligeholdelsesgruppen begyndte med at møde ind hver torsdag.  
Siden har 12-20 personer mødtes hver torsdag eks. ferieperioder.  
 
I 2017 har det nye midlertidige slæbested været en stor opgave der beslaglagde en god del af vinter- 
og forårsperioden, derefter blev der arbejdet med vand og el på Bro12 (Bryggen). Henover sommeren 
har Torsdagsholdet hjulpet med færdiggørelsen af RIB-huset, efterfulgt af rottesikring af klubhuset og 
nu opsætning af vedligeholdelses telte på serviceområdet.  
 
Bjørn Christiansen fratræder sin funktion som sjakbajs og indpisker og Steen Hinrichsen har nu 
overtaget funktionen med titel som ”Kontaktperson”. 
 
Fra medlemmerne af Torsdagsholdet lød stor tak til Bjørn for hans lune, effektive og myndige ledelse 
af holdet, denne tak blev ledsaget med applaus fra forsamlingen. 
 
 
 
Fartøjsstationen og Kølbådsudvalget 
 
Fartøjsstationen: 
 
Fartøjsinspektøren Per Henrik Hansen berettede om Fartøjsstationen. Der er rigtig mange gode 
ansøgere til bådpladser. I 2017 er der kommet 9 nye fartøjsejere til. Havnen er fuldt belagt. 
Efterveerne af og rokeringer i forbindelse med trængsel og vanskelig adgang til vinterpladsen har 
gjort det nødvendigt at placerer både midlertidigt ved Bro12 (Bryggen) ligesom Bro12 har været brugt 
til buffer for nye bådejere, der venter på at deres varige plads blev ledig.  
 
Der arbejdes med at reducerer antallet af inaktive og dårligt vedligeholdte både i klubbens 
fartøjsstation. 
 
 
Kølbådsudvalg: 
 
Formanden for Kølbådsudvalget Palle Holsting aflagde en grundig beretning om udvalgets 
organisering og virke. Udvalgets skriftelige beretning findes som bilag til dette referat. 
 
Efter gennemgangen af beretningen benyttede Palle Holsting lejligheden til at takke Torsdagsholdet 
for deres indsats for fartøjsstationen, ligeledes bebudede udvalgsformanden sin snarlige afgang. 
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Jens Erik Hansen supplerede beretningen med påskønnelse af kølbådsudvalget store indsat og 
nævnte den store aflastning det er for bestyrelsen, at Fartøjsudvalget repræsentere sejlklubben i 
mange eksterne relationer omkring havnen. 
 
Kommentarer og debat vedr. Fartøjsstation og Kølbådsudvalg: 
 
Fra et medlem var der en opfordring til at de privatejede "bogense-stativer" indlemmes i 
stativordningen og at alle ukurante stativer udskiftes med stativer fra stativordningen. 
 
Der blev også forespurgt hvordan status var for et varslet kontingentforslag fra kølbådsudvalget. Palle 
Holsting fortalte at der var arbejdet med det, men det skal ses i en større sammenhæng. Jens Erik 
Hansen supplerede med at den arbejdsgruppe, der var nedsat for at se på revision ikke har fundet en 
bedre kontingentmodel en den nuværende.   
 
 
 
Klubaftener og sociale arrangementer: 
 
Ninna Precht fortalte om arrangementer.  Der har været afholdt 2 klubaftener sidste vinter/forår, først 
et meteorologi-foredrag med Mette Hundahl og derefter en aften, hvor der blev fortalt om 
langturssejlads med spækhuggeren ”Prins Henrik”. Begge aftener var meget velbesøgte. 
 
Desuden er der afholdt et nabo-arrangement, hvor vi havde indbudt vore nærmeste naboer på Aarhus 
Ø til kaffe, snak og en sejltur. 
 
For sæsonen 2017-18 er der planlagt standerskifte 2 gange, samt 5 klubaftener, heraf 2 
kursusaftener der holdes sammen med FTLF.   Følg med på klubbens hjemmeside. 
 
   
 
Jens Erik Hansen fortsatte beretningen: 

 

Sejlsportscentret 

Sejlsportscentret (FAIS) rejser sig netop nu på den gamle vinterplads, med udsigt til indvielse omkring 
1. april 2018. Dette fantastiske projekt bliver et storslået aktiv for sejlsporten i Aarhus og for Aarhus 
Sejlklub. Og det startede lige her af Torben Houborg for 9 år siden. 
 
Det har været bestyrelsens absolut højest prioriterede opgave i 2017, at sikre en god genhusning af 
klubbens jolleaktiviteter fra jollehuset, og et område, hvor der er gjort en kæmpe indsats på alle 
mulige fronter.   
 
På seneste GF udtryktes bekymring for vor ungdomsafdelings fremtid i sejlsportscenteret, en 
bekymring, som Bestyrelsen delte, og deler. Bekymringen skyldes at det forekom at aftalen om 
genhusning, der blev indgået i februar 2015, blev undveget.  
 
Det var derfor positivt at formanden for FAIS, Hans Skou, bekræftede de indgåede aftaler på møde i 
januar i år. Bestyrelsens mål har været at omsætte indgåede aftaler til en konkret placering og faste 
vilkår for Aarhus Sejlklubs aktiviteter i Sejlsportscentret. 
 
Det tegnede egentlig godt. Efter forskellige møder, bl.a. mellem bestyrelsesformanden for FAIS Hans 
Skou og Ungdomsafdelingen, og med øvrige klubber i området, så gennemførte Palle H. en proces, 
der resulterede i et godt og afbalanceret forslag, som både ungdomsafdeling og jollesejlere i ASK var 
enige om. Et godt forslag, der ligger langt inden for det aftalte fra 2015. Også FAIS-formanden gav 
også udtryk for at det var et godt forsalg, da vi afleverede det. 
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Af en eller anden grund er FAIS ikke kommet længere i samarbejdet med Aarhus Sejlklub, men nu 
har vi modtaget en invitation til et møde om en proces om Ungdomsafdelingens aktiviteter i AIS, en 
proces, der starter til januar 2018. 
 
 
Strategiarbejde 

Sidste vinter blev temaerne: Fællesskab, Stærk ungdomsafdeling, Sportslig udvikling, Tværgående 
uddannelseskoncept og Eksternt samarbejde defineret. 
 
Der blev draget foreløbige konklusioner på strategierne frem mod ”Fællestaffel” for klubbens 
nøglepersoner i til begyndelsen af januar; her blev temaerne bearbejdet i en bredere kreds. 
 
Temaerne, eller sporene, har deres berettigelse som det de er lige nu, idet de kan danne rammer, der 
skaber retning for virket i klubben. 
  
Strategiarbejdet genoptages henover de næste 4 måneder. 
 
 
 
Organisering og Sekretariat: 
 
Som ny i bestyrelsen iagttog jeg sidste vinter et vist anarki, kaotisk ved vores måde at vi organiserede 
os og gennemføre tingene på i klubben. I afdelingerne ser det ud til at køre fint, men der var åbenlyst, 
at noget kunne organiseres bedre i klubben. Det snakkede vi om i bestyrelsen og lod det ligge, 
grundet andre presserende opgaver. 
 
Her i efteråret har vi taget det op igen, også foranlediget af, at Sekretariatets arbejdsbyrde bare 
voksede og voksede, knap halvdelen af tidsforbruget skal skæres væk hvis det skal harmonere med 
den tid, der er til rådighed. Der pågår en revurdering nu. Sekretariatets arbejde redefineres, og 
grænseflader til afdelinger, udvalg og funktioner genopfriskes og nye grænseflader konkluderes. 
 
Vi benytter lejligheden til at se på hvordan vi ellers kunne organisere.  
 
 
Opfølgning fra GF 2016 
 
På sidste år generalforsamling fremkom der opfordring til at etablere mere børnevenlige omgivelser, 
dette er fortsat noteret, men ikke virkeliggjort. 
 
 
 
 
Klubbens eksterne samarbejdsrelationer 
 
Sejlklubben Bugten.   
 
Som allerede nævnt under Kølbådsudvalget beretning har vi et godt samarbejde med vores 
nærmeste klubnabo. Vi har den Fælles Fartøjsstation sammen, herunder den lille kran og 
gæstesejleraktiviteterne sammen, vi laver stævner sammen, vi deltagere i hinandens kapsejladser, vi 
benytter hinandens faciliteter, vore medlemmer har adgang til diverse arrangementer, der holdes et 
par fælles bestyrelsesmøder om året, mm. 
 
Tak for godt samarbejde i årets løb. 
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Samarbejde Aarhus Lystbådehavn (SÅL): 

Aarhus Sejlklub indgår i et frugtbart samarbejde med Sejlklubben Bugten og Aarhus Motorbådsklub 
om grej til håndtering af kølbåde, således drives den store kran, det kørende materiel og maskinhus i 
dette regi. I årets løb er organiseringen forbedret og samarbejdet forløber godt. Peter C Nielsen er 
klubbens repræsentant i SÅL og formand for SÅL-bestyrelsen.   
 
 
Sailing Aarhus: 

Sejlklubberne i Aarhus har en fælles forening, en overbygning på sejlklubberne i Aarhus, der primært 
tager sig af at skaffe store stævner til Aarhus Bugten. Fra at tiltrække et ungdoms-VM kort efter sin 
etablering først i 2006 til at Aarhus nu i den kommende sommer skal afholde verdens største 
sejlsportsstævne i form af HWSC2018. En kæmpe succes. Aarhus Sejlklub har hele vejen igennem 
været en meget aktiv klub i Sailing Aarhus. 
 
Desværre er der torne i lykønskningsbuketten. Økonomistyringen har ikke været i orden. For godt et 
år siden fremstod der en positiv egenkapital på mere end ½ mio. kr. i Sailing Aarhus. I forbindelse 
med revision af 2016-regnskabet påviste de interne revisorer i marts alvorlige mangler. Efter at et 
økonomisk udredningsarbejde nu er foretaget, må det konstateres, at der reelt er en negativ 
egenkapital på ca. ½ mio. kr.   
 
Regnskabet for 2016 er netop blevet klar. De interne revisorer, Jesper Andersen fra Aarhus Sejlklub 
og Aage Bech Kristensen fra Sejlklubben Bugten har nu afsluttet revisionen og forsynet regnskabet 
for 2016 med kritiske kommentarer. Regnskabet behandles 6. december 2017, når 
generalforsamlingen i Sailing Aarhus genoptages efter den blev suspenderet i marts-2017. 

 

Aarhus Sejlklub arbejder for at styrke Sailing Aarhus økonomisk og for at styrke den økonomiske og 
administrative ledelse, opnå større transparens, stærkere bestyrelse og en generalforsamling for alle 
interesserede. Der foreligger ikke en konkret økonomisk genopretningsplan på nuværende tidspunkt. 

Søren Asboe og Jens Erik Hansen repræsenterer Aarhus Sejlklub i Saling Aarhus bestyrelsen. 

På baggrund af Aarhus Sejlklubs engagement i Sailing Aarhus aktiviteter, og de mange frivillige 
medlemmer, der har ydet en meget stor indsats, så er det meget beklageligt at der ikke har været styr 
på økonomien gennem en længere årrække.  

 
Der var en del resterende spørgsmål og indlæg vedrørende Sailing Aarhus. Da denne debat ikke 
direkte var knyttet til det igangværende beretning på Aarhus Sejlklub generalforsamling, men relevant 
for forsamlingen af få belyst, foreslog dirigenten at yderligere debat om emnet blev flyttet til punktet 
Eventuelt på dagsorden. 
 
 
 
Kraftcenter Vest (Elitearbejdet i Aarhus-området) 
 
Torben Houborg orienterede kort om status for Kraftcenter.  Den fremtidige struktur er ikke fastlagt, 
den har hidtil ligget i Sailing Aarhus regi. 
 
 

Dansk Sejlunion 

Klubben er vel repræsenteret med Henrik Voldsgaard og Jesper Andersen som valgte medlemmer af 
Dansk Sejlunions bestyrelse. 
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Bestyrelsens øvrige aktiviteter i 2017: 
 
Jens Erik Hansen afrundede bestyrelsens beretning med en orientering om bestyrelsens øvrige 
aktiviteter i 2017. 

 
Omgivelserne 
 
Der er pres på arealer og områder, som vi for få år siden havde næste helt for os selv. Vi omgives i 
stigende grad af de bynære omgivelser, omklamres måske. En gang var der tale om at vi ville få 5 – 
7.000 nye naboer, nu tales om knap 12.000 beboere på Aarhus Ø. 
 
Aktuelt er vi presset af Sejlsportscenteret i byggeperioden fylder ekstra meget, således at vinterplads 
og jolleområde er meget presset. Indtil videre lykkedes med at få det til at gå op i en højere enhed, 
men det kan forhåbentlig ikke defineres som ’normale tilstande’. Det skulle være bedre til næste år. 
 
Parkeringsforholdene er stadig pressede, det er dog fundet en løsning på parkering for aktive sejlere, 
således at vinterpladserne kan benyttes.  
  
 
Nytårstaffel 
 
Bestyrelsen har afholdt en klubdag for frivillige nøglepersoner i udvalg og afdelinger. Det forventes 
gentaget i 2018. 
 
 
Nyhedsbreve 
 
Er i 2017 udsendt cirka hver anden måned, det forventes gentaget i 2018. 
 

 

 

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 har det været og er tilgængeligt på klubbens hjemmeside. 
 
Kassereren Jesper Andersen gennemgik regnskabet i hovedtræk, og indledte med at pege på 
værdien af det store frivillige arbejde, der er udført i forbindelse med årets anskaffelser. 
 
Væsentlige anskaffelser i 2017 omfatter færdiggørelse af RIB-huset, etablering af nye ramper, 2 nye 
RIB-motorer, nyt gæstesejlersystem og arbejdstelt.  
 
Resultat blev på 408.310 DKK, hvilket er betydelig mere end de forventede 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. Resultatet i er også positivt 
påvirket af en god gæstesejlersæson. 
 
På indtægtssiden ses at medlemsantallet har lille tilbagegang, men hele driften af hovedafdelingen 
følger forventningerne. Afholdelse af stævner har givet et overskud på 79.000 DKK.  Honorering af 
klubbens indsats, eller rettere klubbens medlemmers forberedende indsats i 2016 og 2017 relateret til 
HWSC2018 har givet indtægter på 126.000 DKK. 
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Havneanlægget til 2.4mR er afskrevet ekstraordinært, da det er udskiftet med anlæg af ny rampe. 
 
Klubbens egenkapital er med årets overskud forøget til 5.293.080 DKK.   
 
Kassereren konkluderede at klubben har en sund økonomi. 
 
 
Der var en del uddybende spørgsmål og kommentarer til regnskabet: 
 
Stævneafholdelse: Et medlem efterlyste et større overskud fra Festuge Cup.  Søren Asboe fra 
Regattaudvalget pointerede at det, i lighed med sidste år, med vilje ikke var prioriteret at 
Festugestævnet skulle give væsentlig overskud, men at stævnet skulle udvikles. 
 
RIB-afdelingens indtægter: De interne indtægter er opgjort efter budgettal og ikke efter et faktisk 
målt forbrug for de enkelte afdelinger. Det er hensigten at der i næste års regnskab bestræbes at lave 
RIB-afdelingen omkostning neutral.  
 
Forpligtigelser stativejere: Der blev spurgt til karakteren af denne forpligtigelse. Det blev oplyst at 
beløbet udgør den totale afregning, hvis alle klubbens stativejere valgte at udtræde af 
stativordningen. Den reelle forpligtigelse vil så blive reduceret med den aktuelle værdi af de 
tilbageleverede stativer. 
 
Saling Aarhus: Der blev spurgt til hvordan bestyrelsen bedømte det tilgodehavende på 165.000 som 
klubben har hos Sailing Aarhus. Det forventes at beløbet betales. Som nævnt under beretningen skal 
Saling Aarhus have økonomien genoprettet, om denne genopretning kræver indskud fra klubbernes 
side og dermed også fra Aarhus Sejlklub er uvis. Men det vil så i givet fald vedrøre kommende 
regnskabsår.  
 
Saling Aarhus-økonomien afstedkom mange indlæg og bekymringer. For at belyse spørgsmål om 
hvorvidt klubben kan komme til at skulle dække Saling Aarhus gælden ind, forklarede Jens Erik 
Hansen at det er een situation hvis Sailing Aarhus ophører og en anden, hvis klubberne bag Sailing 
Aarhus ønske at lade den fortsætte ved at dække underskuddet ind. Det var en del spørgsmål og 
tilkendegivelser der nok var relevante at få belyst, men ikke relateret til Aarhus Sejlklubs regnskab der 
aktuelt var til godkendelse. Dirigenten foreslog derfor, at øvrige kommentarer og indlæg vedrørende 
Sailing Aarhus økonomi og Sailing Aarhus iøvrigt blev behandlet under punktet Eventuelt. Dirigenten 
sammenfattede de forskellige indlæg i følgende: ”Aarhus Sejlklubs Generalforsamling udtrykker 
bekymring over den økonomiske situation i Sailing Aarhus og anmoder om at bestyrelsen skal have 
en klarhed fra Sailing Aarhus bestyrelsen snarest”. 
 
 
Klubbens regnskab blev derefter godkendt med akklamation. 
 
 
 

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 og gennemgik 
indkomne investeringsforslag. Se bilag.   
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Igen kom Sailing Aarhus ind i debatten.  Kasseren bedømte at klubbens likviditet og økonomi rækker 
til en fornuftig genopretningsplan, om dette måtte bliver resultatet. 
 
Oplæg til kontingenter for 2018 er en generel stigning på 50 DKK på kontingenter og aktivitetsbidrag.  
 
Kommentarer fra forsamlingen: Med de ulemper HWSC2018 kommer til at give for bl.a. jollesejlere 
burde der ske reduktion i aktivitetsbidraget for berørte aktiviteter. Kassereren oplyste at en sådan 
reduktion ikke var tænkt ind i bestyrelsens forslag.  
 
Bestyrelsens kontingent- og budgetforslag blev godkendt.   
 
 

6.  Valg af formand  
 

Jens Erik Hansen blev genvalgt med akklamation. 
 

 
 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 

Til de 3 bestyrelsesposter der var på valg, Jesper Andersen og Kenneth Meier-Andersen genopstiller, 
Per Henrik Hansen stiller ikke op til genvalg. Steen Hinrichsen opstiller (med henblik på at bestride 
posten som Fartøjsinspektør). 

 

 De blev valgt med akklamation. 
 

 
 

8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 
Ved skriftelig afstemning blev Nina Precht og Søren Asboe i nævnte rækkefølge valgt. Jens Munch 
og Mia Krogh Andersen Kavanagh blev tilknyttet bestyrelsen som associerede og deltager i møderne.  

 
 

 

9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
 
Ole Kirk og Erik Skou blev genvalgt som revisorer og Per Henrik Hansen blev nyvalgt som 
revisorsuppleant. Det skete ved akklamation. 

 
 
 

10.  Eventuelt 
 
Tak: Formanden takkede for den kæmpe indsats som Bjørn Christensen har ydet i forbindelse med 
Torsdagsholdet og Per Henrik Hansen som bestyrelsesarbejdet. Der var stående applaus. 
 
Hempel World Sailing Championship 2018: Klaus Natrup præsenterende planerne og status for 
stævnet. Han benyttede lejligheden til at takke de klubmedlemmer, der har deltaget i forberedelserne 
og i testeventen for deres foreløbige indsats. 
 
Oplæg til vedtægtsændringer: Med henblik på behandling under indkomne forslag var der indsendt 
et forslag til modernisering af vedtægterne. Desværre blev de modtaget for sent til at kunne 
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behandles på denne generalforsamling. Fredrik Strange gennemgik kort ændringsforslaget. Det bliver 
behandlet på næste generalforsamling. 
 
Saling Aarhus: Debatten og belysningen af Sailing Aarhus situationen blev herefter genoptaget.  
 
Der var en del spørgsmål om forløbet og hvorfor det har taget så lang tid at få regnskabet for 2016 
færdigt. Klubbens repræsentanter i Sailing Aarhus bestyrelse besvarede disse: I forbindelse med 
revisionen af 2016-regnskabet, blev de 2 nye interne revisorer opmærksom på flere kritisable forhold i 
regnskabsaflæggelsen. Disse forhold havde en sådan karakter at revisionen ikke kunne godkende 
regnskabet. Sailing Aarhus generalforsamling i marts 2017 blev derefter suspenderet. Efterfølgende 
er der sat en ekstern bogholder på opgaven, ligesom en ekstern person med indgående 
revisionsbaggrund har bistået med udredningen. 
Udredningsarbejdet er muligvis forsinket og vanskeliggjort af at bilag for 2015 og tidligere er 
bortkommet. Aarhus Sejlklubs repræsentanter i Saling Aarhus bestyrelsen har siden GF blev 
suspenderet, presset på for at få en afslutning omkring regnskabsaflæggelsen. Der er ikke svaret på 
de skriftlige henvendelser, der er sendt til ledelsen. 
Der er nu udarbejdet et nyt regnskab, der viser at egenkapitalen er ca. 1 millioner DKK lavere. 
Regnskabet fremlægges og behandles på en ny generalforsamling, der afholdes 6. december 2017. 
 
Desuden blev der spurgt ind til det formodede økonomiske Saling Aarhus resultat for 2017. Dette er 
stadig uklart.  
 
Et oplæg til en økonomisk genopretning forelægger endnu ikke. 
 
Der var forskellige spørgsmål omkring personalemæssige konsekvenser for Sailing Aarhus-ledelsen, 
samt spørgsmål om bestyrelsens ansvar. Jens Erik Hansen konstaterede at eventuelle 
ledelsesmæssige konsekvenser er et anliggende mellem Saling Aarhus bestyrelse og SAA-ledelsen. 
 
Det var forsamlingens opfattelse at Aarhus Sejlklubs bestyrelse ikke må ryste på hånden ved den 
nødvendige oprydning, idet det er vigtigt for sejlsportens anseelse at vi har orden i tingene. 
 
Der var opfordring til klubbens bestyrelse om at lægge vægt på at redde Kraftcenterdelen af Saling 
Aarhus-aktiviteterne uanset hvad der måtte ske.  
 
   
 
Tak fra Sejlklubben Bugten: 
 
Punktet eventuelt sluttede med af Preben Huvendick fra Sejlklubben Bugten takkede for indbydelsen 
til at deltage i generalforsamlingen og takkede for samarbejdet mellem klubberne i årets løb. 

 
 
  
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 23:35. 
 
 
 
 
 
Referent: Rasmus Hjorth   Dirigent: Poul Keller 
 


