Referat 3. Bestyrelsesmøde i ASK d. 14.12.2021 kl. 17.00 – 20.00 i
klubhuset.
Deltagere: Ib, KMA, Hans, Rene, Ib, Jens, Jeppe
Referant: KMA
1.

Godkendelse af referat.
a. Godkendt

2.

Oplæg til ny kontingentstruktur.

Jens H., Jesper A. via TEAMS), Ib H.

På sidste generalforsamling blev vi bedt om/pålagt at komme med et forslag til ny
kontingentstruktur.
Jens, Jesper og Ib H. har udarbejdet et forslag.
a. Bestyrelsen besluttede struktur for fremtidigt kontingent: Alle

medlemmer under 24 år får reduceret kontingent til 50% af klubbens
generelle kontingent
b. Forslaget fremsættes på kommende generalforsamling i januar 2022
KMA udarbejder forslag til generalforsamling
3.

Udkast til årsregnskab.
Rene J., Jens
a. Udkastet diskuteret og regnskabet opdateres
b. Ib beder de enkelte afdelinger forberede sig på eventuelle spørgsmål til
regnskabet, specielt med fokus omkring overskridelser
c. Ib undersøger muligheder for alternativ placering af likvider

4.

Udkast til budget.
Jens, Ib T., Rene J.
a. Forslag fra ASKU om styrkelse af trænerkapacitet: Diskuteret positivt. Ib
tager møde med afdelingen for at blive enige om setup og forpligtigelser.

5.

Generalforsamling.
a. forslag til dirigent

Ib spørger kandidat
b. forslag til referent
KMA spørger kandidat
c. Endelig dagsorden udsendes 14 dage før
KMA i samarbejde med Ib
d. praktiske aftaler

6.

RIB-problematikken.
a. Hvordan år vi løst denne gordiske knude.

b. Hvad er de næste kridt.
c. Hvem er tovholder på det videre forløb.
d. Konklusion: Interessenter skal afholde møde og finde en fælles løsning til brug.
Hans sommerlund indkalder til møde.

7.

Henvendelse fra J70 vedr. investering i RIB.

Peter Warrer har på vegne af J70`erne fremsendt et ønske om indkøb af en RIB til
afdelingen (2 bilag vedlagt).
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a. Forslaget diskuteret med beslutning udskudt til af være en del af den samlede
Rib løsning.

8.

Henvendelse fra Henrik Voldsgaard vedr. Vindskift.
Bilag vedlagt.

a. ASK støtter op om aktiviteten

9.

Sejlerskolen og køb af Skankap-99
a. Bestyrelsen beder Sejlerskolen om at planlægge køb af Skankap-99 og sikre sig at der
involveres kompetente personer ved valg af både

10. Kriterier for tildeling af bådpladser

Ib H.

Bilag vedlagt

a. Bedømmelseskriterierne vedtaget
b. Bedømmelsesudvalg: èn fra hver afdeling
Ib Holst kontakter afdelingerne beder dem vælge repræsentant
11. S&F forslag er at etablere nattelukning fra 15. april til 15. september

på P-pladsen

a. S&F forslag er at etablere nattelukning fra 15. april til 15. september på Ppladsen ud for ASK fra kl. 23 til kl. 06. I dette tidspunkt er det ikke muligt at få
en bil ind eller ud, heller ikke for foreningsmedlemmer. Omkostningen ved at
etablere 3 elektriske bomme (160.000 kr.) samt et fodhegn (3-400.000 kr. for
en æstetisk acceptabel løsning) plus materiale til trafikmøde, skilte m.v.: 4050.000 kr. er i alt omkring 5-600.000 kr. Omkostningen afholdes af
havnekassen, dvs. bådejerne.
b. ASK forventer at dette forslag kun vil have en gavnlig effekt på uro og støj på
de pågældende arealer, specielt bro 16 (tidl. bro 11), hvilket er til gavn for
gæstesejlere og medlemmer der overnatter i deres både.
Derfor er bestyrelsen skeptisk over for den foreslåede løsning, for omkostningen
står ikke mål med gevinsten. Det løser ikke problemet i tidsperioden, hvor
havnen bruges af Aarhus Ø’s beboere og havnens medlemmer. Den utrygge
stemning i de tidligere aftentimer vil stadig være der.
c. Bestyrelsen anbefaler en enklere model med en enkelt elektronisk bom med
Access-adgang svarende til de øvrige på arealerne. Derved kan bl.a. KP5's
gæster slippes ud. Denne ene bom lukkes fra 23 til 06. Der tænkes ikke
etableret et fodhegn, idet den nuværende niveauforskel er nok til at holde alle
ikke- terrængående biler ude. Bestyrelsen forventer at denne løsning, der er
enkel og koster omkring 60-70.000 kr., vil reducere problemerne med uro
mærkbart mellem 23 og 06. ASK anbefaler at S&F arbejder videre med denne
enklere løsning, samt en løsning der skaber et trygt havneområde i de tidlige
aftentimer, hvor den benyttes af beboerne på Aarhus Ø samt klubbernes
medlemmer af voksne, unge og børn.

12. Nytårstaffel.
Der har tidligere været afholdt såkaldt Nytårstaffel. Her har nøglepersoner, frivillige mv. haft en
sammenkomst med bestyrelsen i hyggelige, kulinariske rammer (klubhuset). Man har drøftet
forskellige praktiske forhold og styrket de sociale bånd. Jeg synes, det er en god ide.
Sidste år blev det ikke afholdt p.g.a. Corona. Lige nu henstiller man jo også at neddrosle
julefrokoster og lignende.
a. Konklusion: Vi skyder det til hen på foråret eller satse på starten af februar.

13. Næste bestyrelsesmøde aftalt til d. 18. januar 2022.
14. Evt.
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