
Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde 13. august 2018 kl. 17.00. 
 
Referat 
 

Deltagere: Jens H., Jens M, Torben H, Steen, Kenneth, Jesper A, Rene J. og Ninna. 

Referent: Jens H. 

 

1. Seneste referat, godkendelse - Jens. 

1.1. Referat fra bestyrelsesmøde 14. maj godkendt. 

2. SWC2018 - alle 

2.1. Så godt gik det! Stævnet, baneteam, alle de andre Aarhus Sejlklub-teams…….. 

2.2. Oprydning, afvikling og tilbageførsel til ”Normale tilstande”. 

2.2.1.1. Mangler og defekter vurderes, dokumenteres og økonomi meddeles til Jens H. 

2.2.1.2. Jolleplads til Aarhus Sejlklub voksenjoller, Torben sørger for at afklare Aarhus Sejlklub-råderum i 
fht. Kraftcenter- og DS-sejlere (incl. lukkede trailere) og SÅL. 

2.2.2. Containere, Per R.s forslag om afvikling af den ene opbevaringscontainer. 

2.2.2.1. Jørgen følger op på planerne for servicearealet. 

2.2.2.2. Ungdomsafdelingen har brug for begge containere, evt. med at bytte den hvide om. 

2.2.2.3. Muligvis kommer der yderligere en container med banemærker mv fra VM. Aarhus Sejlklub 
positiv over for at placere den på pladsen. 

2.3. Økonomisk opfølgning. Vi skal have overblik over indgåede aftaler, der skal effektueres. 

2.3.1. Jens H.  

3. Sekretariatet og andre ubesatte opgaver – Jens H. 

Bestyrelsen har en presserende opgave med at finde nøglepersoner til en række opgaver. Vi skal finde nogle 
hoveder og hænder...! 
Se bilag, vigtigt! 

4. Overvejelser om at revurdere klubbens bygningsmæssige forhold - Jens. 

Jens H. orienterede om forskellige overvejelser. 

5. Ny persondatalovgivning og Aarhus Sejlklub – Thomas. 

Udskydes til september! 

6. Sailing Aarhus på besøg. 

6.1. Formand Peter C. og direktør Jon orienterer om Sailing Aarhus aktuelt. 

Jon udtrykte, at han var overrasket over situationen i Sailing Aarhus, da han overtog roret. 

Der synes at godt grundlag for at tiltrække stævner efter VM. Nogle er i kikkerten, om end de olympiske 
klassers ’cyklusser’ betyder at de holder store stævner alle andre steder end Nordeuropa de første 2 – 3 år. 

Jon orienterede om at lave en stærkere tilkytning mellem Sailing Aarhus og klubbernes medlemmer. 

Jon fremlagde overordnet planer om at genskabe egenkapitalen. 

Drøftelser af forholdet til AIS initierede aktiviteter. 



Vi drøftede bestyrelsernes rolle og vigtigheden af at klubberne kan se sig selv i samarbejdet med Sailing 
Aarhus. F.x. syntes det klart, at klubberne fortsat skal lave de stævner og andre aktiviteter, som klubberne 
selv kan magte. 

Jon fortalte at det meste banegrej tilfalder Sailing Aarhus til brug ved Sailing Aarhus og klubstævner. 

7. Skriftlig orientering om Aarhus Sejlklub’s aktiviteter i øvrigt – ”Klubben rundt.” 

Hensigten med punktet er at informere om væsentligt nyt fra afdelinger/udvalg, med kort skriftlig 
orientering og evt. ultrakort drøftelse på mødet. Skriftlige orienteringer på basecamp under mødelinket 
er velkomne. ”Intet nyt” behøver ikke at blive bekræftet ved ord eller skrift. 

7.1. Formandens orientering – Jens H. 

7.1.1. Forholdet til Sejlsportscentret vedrørende genhusning af Aarhus Sejlklub Ungdoms- og jolleafdelingen. 
DS initiativ fra sidst i maj er positivt og ER ”1800-drejning” udtrykker Ungdomsafdelingens 
repræsentanter det. Håb om at resten af FAIS-bestyrelsen bakker op.  

Som Aarhus Sejlklubs bestyrelse skal vi respektere et formelt krav om hensigtsmæssig varetagelse af 
klubbens aktiver. F.x. er en aftale om betinget adgang to gange ugentligt til et lokale i Sejlsportscentret 
ikke en forsvarlig erstatning af det eksisterende aktiv i form af 157 m2 + 242 m2 bygninger. Kenneth og 
undertegnede er på sagen. 

7.1.2. Forholdet til Aarhus Kommune vedrørende nedrivning af jollehus m.v. Møde om ”nedrivningsmail” 
med S&F afholdt, betinget positivt.  

7.1.3. Forholdet til Aarhus Kommune vedrørende Kystpromenaden 5. Nyt udkast til 10-års lejekontrakt 
modtaget. Drøftelser med Kocherne om fx 5 års lejekontrakt tages op nu. Alternativt går vi til mægler. 
Christian H. og Jens H. er på sagen. 

7.1.4. Forholdet til Dansk Sejlunion og Aarhus Kommune vedrørende Kraftcenteraftale, møde med Aarhus 
Kommune, KBL og MS om aftale. Udarbejdelse af forslag trækker snart over i 2. år. Torben H. og Jens H. 
er på sagen. Ikke hensigtsmæssigt for klubbens unge sejlere. 

7.1.5. Forholdet til AIS og andre professionelle aktører vedrørende takstpolitik på vinter/jolleplads og Brygge. 
Vi kører som udgangspunkt almindelig takstpolitik. Jørgen R. og Jens H. er på sagen. 

7.1.6. Forholdet til naboklubben Bugten, Fælles Fartøjsstation præget af hvad der kunne synes som SBAs 
dalende  opmærksomhed på fællesskabet. Aarhus Sejlklub er kommet klemme med klubbens 
renommé i forhold til Marselisborg Sejlklub efter Sejlklubben Bugten Aarhus egenrådigt har disponeret 
over Fælles Fartøjsstation på tværs af klubbens egen tidligere holdning og fælles beslutning med 
Aarhus Sejlklub. 

7.1.7. J70-projektet, ultimo juli var der relativt få betalende deltagere, heraf halvdelen var Youngsters (unge). 
Projektet kører offensiv hvervekampagne og har fået tilladelse til at sænke takster og kontingent til 
50% fra august. Endnu ingen aktivitet med sponsorer til køb. Jens F. og Jens H. er på sagen. 

7.1.8. Sailing Aarhus: Egå har tidligere besluttet udmeldelse.  

 

7.2. Kapsejladsudvalget - Jens F. og Søren A. 

7.2.1. Henvendelser om stævneafholdelse VM H-både 2020 og VM Contender 2022 modtages positivt.  

7.2.2. Vi har gang i ny distancekapsejlads, Jens H. 

7.2.3. Skiff DM 2018 ønskes afholdt i Aarhus. Vi er positive. Kenneth? kigger på sagen. 

7.3. Ungdomsafdelingen – Torben. 

7.4. Sejlerskolen - Jens M. 

7.5. J70’ere og Sejlsportsligaen - Jens F. 

7.6. Kølbådsafdelingen - Steen og Jørgen. 

7.7. Jolleafdelingen - Jesper. 

7.8. Sociale aktiviteter - Ninna. 

7.9. Seniorgruppen - Steen. 



7.10. Kommunikation – Mia 

7.11. RIBs, drift m.v. - ???: 

7.12. Sailing Aarhus - Peter C./Søren. 

8. Eventuelt 

8.1. Kølbådsgæstesejler: KBU kommer med evaluering til behandling i Aarhus Sejlklub bestyrelse. Jørgen. 

 
 
20. august 2018/Jens H. 
  



Bilag vedrørende punkt 3: Sekretariatet og andre ubesatte opgaver. 

Bestyrelsen har en presserende opgave med at finde nøglepersoner til nedenstående opgaver, måske flere. Vi skal 
finde nogle hoveder og hænder, nu...! 

 

3 fokusområder for bestyrelsens varetagelse af sekretariatsopgaver: 

1. Rettidig aktion på henvendelser (medlemshenvendelser, økonomi, faktura, etc.). 
2. Varetagelse af klubbens aktiver (RIBs etc). 
3. Medlemspleje. 

Desuden udvalgsarbejde (typisk bestyrelses arbejde). 

 

A. Sekretariatet 

A.1. Bemanding af onsdagsvagter resten af året. Bestyrelsens vælger at der ikke er bemanding. Kommunikeres i 
Nyhedsbrev (Jens H), Plakat på døren (Kenneth). 

A.2. Mailpasning, især mails med økonomiske forpligtelser skal der tages bedre fat om,  

A.2.1. Rene er i gang med Susanne, alt økonomi (Rene) 

A.2.2. Kølbådsudvalget tager mails med kølbådsspørgsmål, gæstesejlere og pladsforespørgsler brug af kran 
m.v. (JR). 

A.2.3. Afdelingerne i øvrigt instrueres i at passe egne mails (JEH). 

A.3. Parkeringstilladelser og nøgleansvarlig (RJ+JA) 

 

B. RIBs 

B.1. Bestyrelsen ansvarlig for politik for anvendelse. 

B.2. Torben H. initierer brugermøde bl.a. med henblik på at finde organisatorisk ansvarlig, fastlægge 
implementering og drift. Jens H.ønsker at deltage (TH). 

B.3. Fuglbjerg mv. ansvarlig for teknik. 

B.4. Styring af benzinforbrug (??) 

B.5. Brugere ansvarlige for at tage hånd om og passe på RIBs i det daglige, de skal op efter hver anvendelse, 
rengøres, m.v. (primært ungdom/Torben H) 

 

C. ”Færgen” 

C.1. Daglig ansvarlig, teknik og organisatorisk. Kandidater: Ian, Brian, Henrik Kruse. (Jens H. ordner) 

 

D. IT: Frederik S., Torben H., Peter West, Ketil, Jens M. Jens M tager initiativet. 

 

E. Kontoransvarlig: Kenneth. 

 

F. Kapsejladsudvalgs formand. udvalgsopgaver inspireres af Kenneth, Jesper, ..... : Jens spørger kandidat. 

 

G. Frivilligkoordinator: Ninna. 

 

H. Hjemmesideredaktør incl. facebook. Mia 

 

I. Sailing Aarhus repræsentant er Peter C.! og Søren A.!/? ikke drøftet, da Søren ikke deltog. 



 

J. Sponsor-taskforce: Jørgen, Lars Bo Nielsen - fonde, larsbo64@gmail.com (”ham fra universitetet”), og Torben. 
Jørgen tager initiativ 

 

K. ……. 

 
 
 
13. august 2018/Jens 

mailto:larsbo64@gmail.com

