
Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde 15. januar 2018 kl. 17.00.  
 
Referat. 
 

Afbud 
- Jens M., Sejlerskolen. Kenneth. 

1. Seneste referat, godkendelse, og opfølgning. 

Godkendt. 

2. Aktuelt og status på Aarhus Sejlklub’s aktiviteter: 

2.1. Kapsejladsudvalget, DS Grand Prix, AFI2Star, Festugestævne, Pointsejladser, etc. (Jens F. og Søren A.). 

2.1.1.   

Jacob og Povl ser frem til samarbejdet DS Grand Prix, Bugten er stærke ift catering, vi er stærke på banen på 
vandet. Til stævner generelt vil der være en pakke af administration, der skal ligge hos Sekretariatet/Rasmus. 
Der er behov for en evaluering af Festugestævnet med Bugten, særligt samarbejdet. 
Pointsejladser, Joakim Garde og Michael Blegvad har kontakt til Egå og dommerbåd m.m. 
Aftale:  
Evaluering af Festugestævnet og samarbejdet med Bugten. 
Kapsejladsudvalgsmøde i februar. 
Ansvarlig: Jens F. 
 

2.2. Ungdomsafdelingen (Torben), bl.a.: 

2.2.1. Kraftcentergruppens forslag til fremtidigt arbejde med lokale sejltalenter t.o.m. ungdomsuddannelserne. 

Der foreligger ikke noget oplæg til mødet, Torben opfordres kraftigt til at få Kraftcentergruppen til at prioritere det, 
højt. 

ASK kan eventuelt byde ind økonomisk til Kraftcenteret, overvejes også efter oplæg? 
 
Aftale: Skal diskuteres på et senere tidspunkt. 
Ansvarlig: Torben H. 
 

2.2.2. Organisering m.v. i relation til søgning af fonde om klubjoller (fra seneste møde: På næste bestyrelsesmøde 
præsenteres en plan for drift, hvis det lykkedes at få midler hjem til et større antal joller). 

Feva-joller – muligt køb af 4 joller fra Solbjerg, det undersøges, hvad nye sejl koster. 
Ungdom vil gerne have hjælp til konkrete opgaver – gummibådenes vedligehold osv. 
Aftale: Udsat til næste møde. 
Ansvarlig: Torben H. 
 
 

2.3. Sportsafdelingen (afventer Kenneth) 

2.4. Sejlerskolen (Jens M.) 

2.5. Sejlsportsligaen og J70’ere, bl. a. Peter Warrers henvendelse (Jens F). 

Konklusion er, at vi deltager i sejlsportsligaen i 2018. Der er kriterier for at deltage – Jens F har manual. Hvad er vores 
mål med at deltage? Det skal være et klubprojekt. Men indtil nu er det den bedste besætning sejler, men vil vi som 
klub måske have indflydelse her. Ligaen sætter ikke i dag krav på alder og niveau. Men sejlerne skal dog være Dansk 
Sejlunion-medlemmer! Og det skal vi som klub fastholde. Strategi for at få flere sejlere i pipeline. Det kan ikke kun 
være de der kører dette’s ansva Dansk Sejlunion DS skabte dette for at skabe liv og konkurrence – dette er også en 
diskussion, der skal tages. Dem der sejler allerede vil være dem, der også skal sejle j70’er. Der skal være et 
klubophæng til dette. Sejlsportsligaen vil være et supplement til vores sejlsportsaktiviteter. Vi vender tilbage hvert år 
og evaluerer. 
Aftale: Møde 18/1 2018 ang. liga og miljø om J70’er. Der er 200.00kr til investering i materiel, men der mangler 
nogen, der vil køre det. 23/1 møde i Horsens ang. J70’er – 100% finansiering med. 

 

2.6. Kølbådsafdelingen (Steen og Jørgen). 

2.6.1. Mandat og møde herom (Jens H.). 



KBU repræsenterer ASK og dets medlemmer i sammenhænge på havn og pladser. Formanden orienteres hellere 
meget grundigt end mindre med særlig obs på anliggender af politisk bevågenhed. Økonomi til særskilt drøftelse – 
Renee kommer ind over. 

2.6.2. Nyt fra fartøjsinspektøren (Steen) 

6 bådejere er blevet kontaktet om mabglende opsyn eller vedligehold af deres både på Aarhus Sejlklub 
fartøjsstation. Bestyrelsen og KB er informeret om kommunikationen, og bakker op om de handlinger, der 
foretages. 
Lånepladser – hvis båden er ude af havnen i længere tid, kunne vi forsøge med lånepladser til nye både – dvs. man 
har først en låneplads, før man får en egentlig plads. 
Aftale: KBU kommer med et forslag til velkomstbrev, manual og særligt skriv, der beskriver, hvad det kræver at 
være i ASK, et skema hvor man som ny kan krydse ind, hvor man gerne vil lægge sin frivillige arbejdskraft. 
Bådene skal bære navn på stævnen, og dette skal håndhæves. 

2.6.3. Nyt gæstesejlersetup (Jørgen). 

Der arbejdes på en løsning vedr. modtagelse af gæstesejlere 2018. 

2.6.4. Mastehus (Jørgen)? 

Tænker mere i retningen af multihal. Tidligere tilbud undersøges, dog synes snakken meget luftigt og tilbuddene 
dyre – Jørgen afventer nyt tilbud, laver oplæg, og holder møde. Bestyrelsen hører nærmere. 
Bådflyttegrej - Pulje på 1 mio. kan søges til 20 tons flyttemateriel. ASK er umiddelbart interesseret, men afventer 
oplæg fra AMK og Bugten. 

2.6.5. Høringer (Jørgen)? 

Kajmeter – vi har for mange kajmeter ift hvordan det administreres – kontakt med Søren Clausen, BI møde 30/1, frist 
9/2 på parkering på Vestsiden – Jens modtager et udkast. 
Høring vedr. parkering, 3 timer – vi overvejer om vi vil slutte os til det. 

2.7. Jolleafdelingen (Torben) 

Intet nyt. 

2.8. Sociale aktiviteter (Ninna) 

Der arbejdes fortsat med at øge deltagerantallet ved arrangementerne. 
2/2 - Liebergren 
22/2 - Tilblivelsen af naveren. /Hans Tøttrup 
14/3 - Oplæg om klubånd fra ungdom til kølbåd – er vi en klub. /Finn Beton 

2.9. Seniorgruppen (Steen) 

Holder vinterferie… 

2.10. Kommunikation: Hvem kan tage denne opgave!! 

Kommunikation der samler klubben, opsøgende på historier, nyhedsbrevet er et godt sted at starte – lille oplæg.  
Aftale: Mia og Ninna taler med Kasper Dorby. 

2.11. RIBs, drift m.v. (René): 

2.12. Sailing Aarhus på særskilt punkt (Søren/Jens).  

2.13. Sejlsportscentret (Kenneth/Jens).: Ekstraordinær generalforsamling? 

Aarhus Sejlklubs forslag er at konvertere vores arealkrav til brugsret, med det formål at vi kan udvide 1.sal til noget 
mere fast for ASK. AIS er åben for dialog herom. 

Aftale vedr. næste skridt i genhusning: Torben arrangere et møde med nøglepersoner fra Ungdomsafdelingen og 
Bestyrelsen/Jens (og Kenneth).  

Møde med FAIS forventes senere på måneden (afholdt 27/1). 

Det vil være nødvendigt med en ekstraordinær GF vedr. genhusningsaftalen. 

2.14. SWC18 i og ved Aarhus Sejlklub (Kenneth, Søren, Per H.) 

Samarbejde med Hou/J80’er, ASK på 29/49’er opvisning, eventuelt udlån af både. Jens F indkalder til møde. 

2.15. Organisering af klubbens virke, opstramninger, Orientering om møde med Rasmus om sekretariatets virke (Jens H.) 

Der er blevet rådet bod på uhensigtsmæssig kommunikation om gæstesejleropgaven, og der er en nu en tydelig 
overordnet prioritering af opgaver. 

 

3. Fællestaffel, bestyrelsens invitation til Aarhus Sejlklub-nøglepersoner: 



3.1. Evaluering. 

Passende antal gæster, udfordring at ramme alle nøglepersoner, god stemning.  

3.2. Udeståendeliste og hvad nu. 

Se basecamp for liste over opgaver og ansvarlige. 

 

4. Forslag fra Frank Gehrt (kokken fra Fællestaflet) om ”noget halløj om tirsdagen m.v.” 

Aftale: Mia tager det videre, taler med tirsdagsudvalget – 4 tirsdage i maj, riggerfrokost i maj, 150kr. 
Mad til landsholdet… hvordan kan det tænkes.  

 

5. Sailing Aarhus: Status og evt. punkter til beslutning. 

5.1. Orientering om økonomi. 

Formanden gav en status på økonomi i Sailing Aarhus 

5.2. Afventer resultat af møder i kommende weekend om økonomi og (gen)opretning. 

 

6. Klubbens hus Kystpromenaden 5, lejere har opsagt lejemål. 

6.1. Nedsættelse af udvalg:  

• Opgave: Foreslå og indledende undersøge anvendelsesmuligheder og målsætninger for diverse muligheder, 
rammebetingelser ift. kommunen, hvad er  der af øvrige restaurationsplaner for området, hvad må vi, økonomiske 
overvejelser, køreplan m.v.  

• Resultat: Skal danne baggrund for bestyrelsens beslutning om hvilke forslag, der skal arbejdes videre med 
(herunder bygningsmæssige forhold), frem mod ekstraordinær generalforsamling herom. (Se i øvrigt 
korrespondance på basecamp).  

• Tidsramme: 1. marts 

• Deltagere: Christian Homilius, Ole Kirk/Søren Poulsen, Ninna, Jens, Torben H. 

 

7. Aarhus Sejlklubs økonomi 2017-2018 (Jesper/René) 

• Driftspåvirkning 2018 af: 

o Afskrivning af tilgodehavende hos Sailing Aarhus. 

o Mistet facilitetstilskud pr. 1/4-2018. 

o Husleje i AIS 

o Mistet husleje fra Kystpromenaden 5 pr. 1/4-2019 

o …. 

• Investeringer. 

o (Oversigten fra Fællestaflet) 

o Ombygning af Kystpromenaden 5 evt. 

o Fondsansøgninger 

Jesper og Rene laver et overblik og prioritering af listen, og hvad der er forsvarligt at bruge af penge. Undersøge muligheder for 
tilskud.) 

 

8. Eventuelt 

 
 
29. januar 2018 /Mia K 
 


