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Bestyrelsesmøde i ASK 18.08.2021 kl 17-21 i klubhuset (der er bestilt smørrebrød) 

Referat v/Kenneth Meier-Andersen 

Dagsorden v.1: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 
2. Orienteringer: 

a. Stævnesituationen – overblik (Kenneth) 
i. SAA: 

- SailGP 
- X-Gold Cup 
- Business Cup 
- Sailing Week Aarhus 

ii. Scankap-99 DM 
iii. Contender DM afvikles ikke af ASK. 
iv. Sejlsportsliga 
v. De manglende parkeringspladser i forbindelse med de store events, 

skal der findes en fremtidig løsning på. Der skal stilles andre 
parkeringspladser til rådighed af event arrangørerne. 

b. SAA - status og kommende udviklinger (Kenneth) 
i. Aflysning af 29er VM og færre deltager til X-Goldcup sætter SAA 

økonomien under pres 
ii. Proces startet op for at udvide samarbejdet med AIS 

c. HAL – Generalforsamling 25.08. kl. 18.00 
i. Jeppe stiller op til bestyrelsen og formandsposten 

d. Elitecenter & Talent Center Aarhus (ETC) 
i. Peter Hansen ansat som afløser for Finn Beton Jensen 
ii. Jørgen Ringgaard fortsætter gerne som formand i ETA. Bestyrelsen 

bakker op. 
e. Scankap-99 Sejlerskolen 

i. Lejekontrakt underskrevet og gældende for dette år. For næste 
sæson skal der kigges ind i en anden løsning, herunder evt. køb. 

f. Fartøjsstationen 
i. 3 både er udskiftet 
ii. SailGP:  

- Har lejet Bryggen og de 3 fastligger er flyttet midlertidig til 
anden plads 

iii. X-Goldcup: 



 
- Bryggen og bro 11 inddraget. Fastliggerne tilbydes plads 

andet sted uden omkostning. 
g. Ungdomsafdelingen 

i. Optimist (21->25 aktive), tre trænere, træning mandag/onsdag, 
relativ stor forældre/søskende flok som spiser med (igen) 

ii. Zoom (9 aktive), en træner, træning mandag/onsdag, en del afgang 
pga. efterskole og måske Feva tilbud 

iii. Feva (4-8 aktive), en træner, træning mandag/onsdag, ny gruppe 
(tilgang fra Hou, Egå, Solbjerg) 

iv. 29er, (18 aktive), en/to trænere, træning tirsdag/torsdag, mere ro på 
end januar, partnerskifter udfordring.  

v. RIB, blå rib fortsat defekt, stadig en del brug som ikke registreres, 
stadig enkelte skader som skyldes fejl-løft (bøjet styrtøj), de tre BRIG 
er utætte, vi ser stadig bruger fra andre afdelinger som ikke pumper 
korrekt. Manglede system for at få opkrævet regninger for intern og 
ekstern brug af ribs, det skal kun være muligt at booke 3 ribs (en i 
reserve). 

vi. samarbejde med UNO fortsat uklart, prøver at indkalde til møde 
vii. RIB hus - mere overvågning, tyverisikring overvejes, ud med både 

som ikke betaler (også for jollehavn) 
viii. samarbejde med ETA, mangler en træner til 29er - vi kan ikke se 

funktionstræneraftalen endnu ... 
ix. jollehus, meget brugt for tiden, virker fint 
x. klubjoller, behov for afklaring om forsikring, arbejder med 

"lejekontrakt", så der er klarhed om hvad der er eget ansvar og hvad 
klubben betaler/vedligeholder 

xi. bad/omklædning, ventilation og solceller virker ikke, problem med 
gæstebrug, mellembygningen under re-design 

xii. nye grejhuse, argumenter for afslag, ønske om at få et stort/højt 
grejskur som i andre sejlklubber (Fredericia, Juelsminde, Skive, Vejle, 

h. Ribs, booking og brug 
i. Der har været nævnt flere konflikter mellem brug og bookede ribs i 

denne sæson. 
ii. Der er nok et meget stort uregistreret forbrug af ribs. 
iii. Jørgen vil sammen med Ib T. indkalde til møde mellem afdelingerne, 

som er brugere af ribs. 
i. 26 august kl 17:00: arrangement med OL sejlerne 

i. Rådmanden møder op. 
ii. Tapas og vin/Cava serveres (KP5 er sponsor) 

 
3. GF 

a. Sted. Sejlsportscentret er bestilt. 
b. Kun adgang til GF med gyldigt corona pas 



 
i. Kontrol ved udlevering af stemmesedler 

c. Spisning 
i. Bestil hos KP5 

d. Indkomne forslag 
i. Fredrik Strange omkring halvårligt kontingent 
ii. "Parkeringsforslag". Allerede gældende. Jørgen tager kontakt til 

forslagsstiller. 
iii. Kontingentstruktur: Ændring for Storjoller, så de ikke betaler 

kølbådstillæg.  
- Jørgen formulerer forslaget 
- Budget er tilrettet så det indeholder ovenstående ændring. 

e. Dagsorden 
i. Standard dagsorden 

- Dirigent: Jesper Andersen 
f. Beretning og andet materiale 

i. Afdelingerne er blevet bedt om en opdateret beretning. 
- Mangler svar fra alle afdelinger 

ii. Jørgen laver udkast for bestyrelsen. 
iii. Regnskab: Der holdes formøde for regnskabsinteresserede, hvor der 

kan stilles mere deltagerede spørgsmål. 
- Afholdes 8. september 17:00 
- Deltagere: Jørgen, Rene, Ib T 

g. Peter B laver billedshow 
h. Udlevering af stemmesedler og tjek af Corona pas: 

i. KMA + Ib H. 
ii. Jens udskriver medlemsliste af stemmegyldige medlemmer sorteret 

alfabetisk 
i. SAA/Jon laver en kort præsentation som en del af beretningen af deres 

kommende pejlepunkter 
 

4. Uro mm. På havnen 
a. Bom: S&F/Rådmand undersøger mulighed for godkendelse af opsætning af 

bom. Sidste melding er forsinket på grund af ferie 
i. HAL skriver til S&F og dens forvaltningschef om at få status 

b. Vagtordning: 
i. HAL har ikke været involveret/taget med på råd omkring nedskæring 

af vagtordningen. 
c. ASK tiltag: 

i. Vi afventer og ser om bomme kommer op og hvilken effekt det har. 
ii. Torsdagsholdet bliver bedt om et oplæg til at indhegne ASK og 

ASKU (som hos SBA). 
- Er det nødvendigt med hegn, skal dette opføres tidlig forår 

inden sejlaktiviteter starter op 



 
 

5. Økonomi-status 
a. Ser ganske fornuftigt ud 
b. Jens undersøger om vi betaler vandafledningsudgifter og hvis sal det 

undersøges om vi kan fritages. 
c. Jens undersøger hvad strømforbrug i ASKU er fordelt på 
d. Byggeregnskab for ASKU er ikke færdigt. Torben vil søge færdiggøre det til 

generalforsamlingen 
 

6. Planer for havnens fremtid 
a. Hvordan tilpasses havnens fysiske rammer til de fremtidige store sejlsports 

event? 
i. Sejlsportsaktørerne i havnen laver en fælles skrivelse til Aarhus 

byrådsmedlemmer om, at rammerne skal diskuteres for at fastholde 
Aarhus som et sejlsportsmekka. 

b. HAL: Skrivelse til byrådet omkring de alternative planer for området og at 
HAL bør komme med en plan også. 
 

7. Æresmedlem: 
a. Bestyrelsen foreslår kandidat XX på den kommende GF 

 
8. Evt. 

a. Bogholderi støtte 
i. Vedtaget at bruge ekstern til begrænsede opgaver som 

konsulentbistand og éngangsopgaver, som f.eks. optimering af 
procedurer. 

ii. Forventet årlig udgift kr. 20.000 
 

9. Næste bestyrelsesmøde (møde inden GF?) 
a. Onsdag 1. september kl 17:00 
b. Teams møde 
c. Rene indkalder 
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