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Referat 10. bestyrelsesmøde i ASK 20.04.2022 kl 19.00-22.00 
Deltagere: Kenneth, Hans Sommerlund, Ib Holst-Langberg, René Vester og Ib Tranberg, 
Allan Mogensen 

Mødeleder: Ib Tranberg 

Referent: Rene V. 

 

Referat: 

 
 

1. Godkendelse af referat. 

a. Beslutning: Referat godkendt 
 

2. Drift 
a. Ansøgning fra Team SALT J70 om støtte til sæsonen 2022 

i. Beslutning: Bestyrelsen har besluttet at støtte op med yderligere støtte 
til J70 projektet ved at støtte endnu en båd i ligaen, som repræsentant 
for Aarhus Sejlklub som afspejling også af det øgede aktivitetsniveau 
omkring J70. 

b. Ansøgning fra Ungdomsafdelingen om støtte til stævnedeltagelse 
i. Beslutning: Bestyrelsen ønsker at imødekomme Ungdomsafdelingens 

ønske om at sikre instruktører til ekstra træning, samt kunne have 
yderligere midler til at støtte nationale og internationale stævne 
deltagelse. Bestyrelsen godkender budgetoverskridelse på 15.000 kr. til 
yderligere trænerudgifter og 24.000 kr. til yderligere omkostninger til RIB 
drift til brug ifølge med stævner Nationalt og internationalt. 

c. Ønske fra Sejlsportscentret om lejeaftale af Bryggen Nord for slæbestedet 
i. Beslutning: Bestyrelsen indvilger i at undersøge muligheden for en 

prøveperiode med Internationale Sejlsports Center. Forholdene 
undersøges hos kommunen. Det forventes at der ligger et forslag til 
næste bestyrelsesmøde. 

d. Der er fremstillet et forslag fra Bugten om at forenkle beregningen af vores 
lejeindtægt fra gæstesejlere ved Bryggen 

i. Beslutning: Bestyrelsen bakker op omkring en mere simpel og smidig 
administration af gæstesejlere. Det er et krav at der laves et tydeligt 
eksempel som uden tvivl forklarer princippet for fordelingen af 
indtægterne som kan accepteres af begge bestyrelser, samt en 
beskrivelse af ansvarsfordelingen. 

e. Økonomisk halvårsresultat 
i. Info: Jens gennemgik status på regnskabet for Bestyrelsen. 

f. Klubbens RIB behov 
i. Info: Der blev afrapporteret fra møder ang. RIB forbrug i 2022, at der er 

fundet en løsning på hvordan RIB’s fordeles til brug på tværs af 
sejlerskole, ungdomsafdeling, J70 og kapsejlads arrangementer. 

g. Betyrelsesansvarsforsikring 
i. Beslutning: Bestyrelsen har besluttet at bestyrelsen skal være forsikret. 

Der kommer et oplæg på forsikringspolice til næste bestyrelsesmøde. 

 

3. Udvikling 
a. Nyt Klubhus 



 
i. Info: Der blev givet god opdatering på den igangværende proces.  

b. Mini undersøgelse blandt medlemmerne 
i. Info: Der bliver udsendt et spørgeskema til medlemmerne for at samle 

input som forberedelse til  
 

c. Visions/Helhedsplan 
1. Status på processen 
2. De næste skridt 

ii. Info: Punktet udskydes til d. 9 Maj. 
4. Evt. 

a. Næste møde afholdes virtuelt på Teams 4. Maj 
b. Fastsættelse af bestyrelsesmøder frem til Sommerferien 

 


