
Aarhus Sejlklub: Referat af bestyrelsesmøde 02/01/2017.   

Tid og sted: 02/01/2017 i ASK-klubhus. Mødet startede med spisning kl 18:00.  

Deltagere. Bestyrelsen: Jens Erik Hansen (JEH), Jesper Andersen (JA), Torben Houborg (TH), René Jacobsen 
(RJ), Per Henrik Hansen (PHH), Jens Fast (JF). Suppleanterne: Søren Asboe (SA) og Ninna Precht (NP). 
Desuden deltog Mia Kavanagh (MK), 2.4-afdelingsrepræsentant Peter Svarre (PS) og Henrik Voldsgaard fra 
Strategigruppen.  Fra sekretariat Rasmus Hjorth (RH).  Kenneth Meier-Andersen (KMA) og Ninna Precht 
(NP) havde meldt afbud. 

 
Før og under spisningen var der generel snak om oplevelser, ideer, meninger m.v.. 
 
 
A.    Valg af ordstyrer.   (JEH)  

 
1. Ordstyrer: JF. Referat: RH. Der var ingen bemærkninger til referat fra sidste B-møde. Generelt 

fastholdes at der laves et fælles offentlig og internt referat.  
 
 

B.    Korte orienteringspunkter 

2. JEH orienterede om forskellige indtryk indhentet i det første knap 2 måneder som formand. JEH har 
haft en række møder såvel internt som eksternt. Det har opfattelsen af, at vi skal søge tættere 
samarbejde med vore eksterne samarbejdspartnere.  
 

3. Fælles B-møde med SBA foreslås flyttet 13.3.2017. JEH aftaler med SBA. 
 

4. Bestyrelsens, udvalgenes og projekters brug af Basecamp (arkiv- og kommunikationssystem) blev 
drøftet. Der var enighed om at forsætte med brugen af systemet og tilsvarende enighed om at en mere 
struktureret brug kunne være hensigtsmæssig. Der blev nedsat et hurtigt-arbejdende gruppen (JEH, TH 
og RH) der skal komme med forslag. 
 

5. Projekter:   
a) Gæstesejleropkrævning. SBA er positiv stemt for det løsningsforslag som ASK anbefaler baseret på 

”en internetbutik”.  Der afholdes et afklaringsmøde med SBA formand 3.1. (JEH og RH) og forventes 
en beslutning meget snart derefter.  

b) Rampebyggeri (TH). Der er fremdrift. Budgettet skider noget. Men totalt set er det et positivt 
projekt med stor indsats fra forskellig side.  Færdiggørelsen forventes medio jan-2017. 

c) RIB-hus: Stålkonstruktion står til levering 31.jan.2017. 
 

6. Kommende større aktiviteter eller hændelser med betydning for ASK: 
a) Indretning af AIS: TH forslår at der ansøges til dette via en ekstra pulje Aarhus kommune har 

oprettet.  Det blev vedtaget at søge og at ASK søger direkte for at dække Ungdomsafdelingens 
behov. 

b) Kølbådsudvalg: I god gænge, store opgaver, mange involverede.  
c) Sejlerskole: Der er fuldt hus på 1.års holdene. Der forventes ikke at der fra Sejlerskolen kommer et 

J-70 oplæg til 2017-sæson.  
d) Sailing Aarhus (SA): Der er gang i at etablerer et Sailing Aarhus-regatta udvalg. Udvalgets første 

opgave er at laver forslag om kommissorium for et fremtidigt SA-regattaudvalg. 
e) Østjyllandskredsen (JEH): 24.2.2017 er det møde i Vejle.  JEH, TH, RH og MK deltager. 



f) JEH har møde med AIS-formand Hans Schou 3.1.2017, som opfølgning på møde med 
ungdomsafdelingen om deres fremtidige situation i AIS. 

g) Lokalplan vedr. SHIP-byggeri. Det ser ud til at der er inddraget arealer, der tidligere delvist er 
disponeret til stævneafholdelse. TH udarbejder en indsigelse mod at fælles arealet ”plinten”, idet 
der ikke ser ud til af vi kommer til at kunne bruge arealet som vi oprindelig er lovet. 

h) Tunø-lejr: RIB både, ASK kan bidrage med 2 BRIG RIB-både. 
i) Økonomi: Der udsendes opkrævninger i starten af januar.  Vi fastholder bådpladstakster på niveau 

fra 2016.Det kommende udvalg omkring strategitemaet ”Sport” opfordres til hurtigt at levere et 
resultat gældende for Talent- og elite medlemmer af Aarhus Sejlklub. 

j) Jollepladsen: Oplæg til administrationsaftale er netop modtaget, og det ser fornuftigt ud. JA 
arbejder videre. 

k) Både på trailer: S&F lægger op til at idrætsredskaber kan få ophold, oplæg til definition og behov 
skal udarbejdes.  JA arbejder videre. 

l) Regattaudvalg: Der er inviteret til en J-70 inspirationsdag i Skovshoved: JF undersøger om der er 
interesserede deltagere fra ASK. 

m) Ungdom: Der arbejdes på at lave en 5-dages påskelejr. Der søges 4-5 hjælpere, RJ undersøger 
muligheden for at finde hjælpere i Sejlerskolen og PHH tilsvarende i Voksenjolleafdelingen. Målet 
er at hjælpe Ungdomsafdelingen med to hjælpere. 

n) SÅL-materialeudvalg er blevet bemandet. Fra ASK med Peter C Nielsen, Knud Nickolejsen og Frode 
Iversen. Peter C Nielsen er formand. 

o) JEH har haft kontakt med elitesejler Linn og tak for julehilsen fra Ida & Marie, hvor de bebuder at 
de begge fortsætter mod næste OL.  

p) Moringer ved Bryggen (SA). Ide til etablering af morings-faciliteter ved Bryggen til brug ved 
stævner. Der skal arbejdes videre med ideen (det afklares efterfølgende hvem der forestår 
projektet) 

q) Orientering fremsendt af KMA vedr. ASK-Baneteam til WS Wolds 2018, der er tørtræning  9.1.2017 
til DS-Regelkursus er tilmeldt 6 ASK-deltagere, til Baneleder-1 er  foreløbig tilmeldt 2 deltagere. I 
februar laves en plan for praktisk træning i forbindelse med Pointsejladserne.  Der skal til træning 
bruges et setup med 1-2 RIB-både.   Aarhus2star: 1.feb.2017 får tidligere deltagere invitation, en 
uge senere sendes pressemeddelelse. 

r) Jolleplads og vinterplads er delvist ryddet rettidigt til byggeri af AIS. Jolle-, Ungdoms- og 
Kølbådsudvalg har udført et rigtigt godt arbejde. 

 

  
D:     Mødets hovedemne:  

7. Strategiske temaer 2017 i ASK.   (Henrik Voldsgaard og JEH). 

Strategigruppens oplæg ”Strategiske temaer 2017 – Aarhus Sejlklub” blev gennemgået. Klubbens 
strategi er en overordnet plan, der beskriver en række områder eller spor, der bør prioriteres. De 
strategiske temaer i planen er konkrete bud på, hvor øget energi og investeringer skal tilvejebringes og 
prioriteres de kommende år.  
 
Bestyrelsen godkendte oplægget med kommentarer om blandt andet emnerne OL-satsning, 
breddeperspektivet i sport og uddannelse, samt Samarbejde. Oplægget kan læses her: 
http://aarhussejlklub.dk/wp-content/uploads/2017/01/ASKStrategiskeTemaer2017Ver170103.pdf  
 

Der er 4 temaer i oplægget: 

http://aarhussejlklub.dk/wp-content/uploads/2017/01/ASKStrategiskeTemaer2017Ver170103.pdf


1) Styrkelse af klubbens indsats omkring Ungdom. 
… og 3 temaer der går på tværs af alt vort virke og alle vore afdelinger: 

2) Sportslig aktivitet i bred forstand. 
3) Tværgående uddannelseskoncept, der dækker de fleste af ASK’s afdelinger. 
4) Eksternt samarbejde.  

  
Oplægget udgør kommissoriet for de arbejdsgrupper der skal viderefører arbejdet.  Der er i oplægget 
nævnt deltagere i de enkelte arbejdsgrupper, arbejdsgrupperne vil efterfølgende blive suppleret.  
 
Bestyrelsen besluttede de strategioplægget og var enig om at oplægget skal ligge til grund for det 
videre arbejde.    

 
 

C.    Korte punkter  

8. Forberedelse til “Fællestaffel” 7. januar 2017: Der er inviteret 56, ca. 40 ser ud til at deltage. 
Programmet for dagen blev fastlagt. Bestyrelsen er vært. Opgaverne blev fordelt, der orienteres 
gensidigt om indkøb og øvrige handlinger via Basecamp.  

 

D.   Eventuelt 

9. Forslag om etablering projektudvalg der skal detailplanlægge rammer for nye projekter, for at få et 
rettidigt samarbejde om projekter.  Dette blev drøftet.  Forslaget overvejes og tages op igen på 
efterfølgende møde.  

 

E.  Næste møder:  

10. Mødekalender 2017: 
Planlagte B-møder, mandagene: 30/1, 27/2, 20/3, 24/4, 29/5, 19/6, 21/8, 25/9, 30/10, 20/11 og 11/12.  
Generalforsamling torsdag 16/11. Fælles B-møder med SBA: 13/3 (foreløbig) hos ASK og 23/10 
(foreløbig) hos SBA. Alle møder starter kl. 18:00. 

  
 
Mødet sluttede 22:05 
RH20170105 
 
 
 


