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Referat 1. Bestyrelsesmøde i ASK 14.10.2021 kl 17-19 i klubhuset . 

Deltagere: Kenneth, Rene J., Ib Holst-Langberg, Povl Friis, Hans Sommerlund, René Vester 
og Ib Tranberg 

Mødeleder: Ib Tranberg 

Referent: Rene V 

 

Referat: 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
2. Opstart af den nye bestyrelse 
 
➢   For at få en fælles opfattelse af vore samlede kompetencer og kræfter, vil jeg bede jer om 

at stille jer selv følgende spørgsmål: 
➢ Info: Bestyrelsen har sammen afklaret styrker og muligheder i forhold til det fælles 

arbejde.  
 
➢   Få skabt et fælles billede af Aarhus Sejlklub som organisation. 

➢ Info: Der blev gennemgået og skabt et overblik over hele den organisation der er 
Aarhus sejlklub, for at sikre en fælles forståelse af opgaven. 

 
➢  Drøfte en fælles mail og SMS politik 

➢ Info: Det er afstemt i bestyrelsen hvordan man kan forvente hinandens 
tilgængelighed og hvilke medier der kommunikeres på. 

 
3.  Orienteringspunkter 
 

➢ Udviklingen i Sailing Aarhus/Aarhus internationale Sejlsportscenter 
➢ Ny J70 – indkøb                                                                          
➢ Nye faciliteter – justering i organiseringen                                     
➢ Idrætssamvirket. Fonde/sponsorer til nye faciliteter/klubhus 
➢ Standerstrygning + evt. arbejdslørdag                                
➢ HAL – møde om havnen udvikling-                                      
➢ Idrætssamvirke: Idrætspolitisk debatmøde i Aarhus             
➢ Sailing Aarhus. Planlægning af sæson 2022                         
➢ Sailing Aarhus. Frivillighedsfest                                          
➢ Bugten, AMK, ASK – Fælles bestyrelsesmøde  (Koordinering)    
➢ Dansk Sejlunion. Klubkonference                                   

          
4. Drift. 
  
➢   Status på økonomien  

➢ Køreplan for regnskab 
➢ Køreplan for budgetlægning i efteråret 
➢ Køreplan for forberedelse af generalforsamling i januar 
➢ Nedsættelse af gruppe, der skal se på ny kontingentstruktur 
➢ Standernedtagning 
➢ Mødekalender frem til generalforsamlingen i januar 2022. 

 
5. Udvikling. 
 
➢ Hvilke fokuspunkter bør vi som bestyrelse have i den kommende tid 



 
    Der er meget, som kan være interessant at arbejde med, men hvad er vigtigst for os som 
bestyrelse 

➢ Info: Punktet udskudt til næste møde. 
  
Evt. 

- Info: Næste bestyrelses møde d. 18 November 


