
 

 

  

 

 

 

 

Referat nr. 12 fra bestyrelsesmøde d. 21. juni 2022  

kl. 19.00 – ca. 21.30 i Sejlsportscentret. 
 

Deltagere: Ib Tranberg, Ib Holst Langberg, Povl Friis, Jens C Jakobsen, Kenneth Meier-

Andersen (Referent) 
 
 

1. Godkendelse af referat. 
 
 

2. Strategiskriftet                                                                       Hans, Povl, Kenneth 
 - Hvad mangler at blive beskrevet. 
 - Hvilket layout skal vi have. 
          - Den videre proces med at få det udbredt i klubben. 
 

1. Beslutning:  

a. Povl, Hans, KMA og Jens Hansen skal bekræfte det endelige udkast 
b. Povl sender den endelige version rundt til bestyrelsen, og hvis ingen har 

kommentarer, er den besluttet 

c. Lægges op på hjemmesiden 
d. Bruges i forbindelse med dialog med klubbens medlemmer, afdelinger og 

budgetlægning 
e. Resultat slås op i klubben 

 

 
    3.  Økonomistatus                                                                           Jens (Rene afbud) 

- Hovedtal fra afdelingerne og de centrale poster 
 

1. Beslutning:  

a. Følg op på hvorfor deltagerantal på klubkontingent fra bådejere 
          er mindre end budgetteret                                                Jens 

 
 
    4.  Vision/Helhedsplan                                                                   Hans   
         - Status på udarbejdelse af scenarier 
 

1. Beslutning: 
a. Udsat til næste møde da Hans har meldt afbud. 

 
 
    5.  Gæstesejlerhus 
         - Status. Bilag.                                                                           Ib 
  

1. Beslutning: 

a. Byggeforslag ikke helt klar og for tidligt i processen til, at vi kan forholde os 
forpligtende til det. 

b. ASK skal sikre at finansieringen koordineres og ikke står i vejen for eget nyt 

klubhus. 
 
 
    6.  Kapsejladsudvalget fremover                                                   Kenneth 
   Jens Hansen har sendt en mail, hvor han gør 
             status og foreslår nogle tiltag. 



 

 

1. Beslutning: 
a. Frivillighedskonceptet har det generelt svært efter Corona 

b. Kapsejladsudvalget reorganiseres, således at ASK afdelinger alle repræsenteres  
i kapsejladsudvalget og dermed er forankret i afdelingerne, som får medejerskab 

c. Baneteamet bliver en del af kapsejladsudvalget, og behovet for frivillige 
koordineres fremover i kapsejladsudvalget 

d. Forventede medlemmer af kapsejladsudvalget: 
i. Jens Erik Hansen 
ii. Torben Precht 
iii. Henrik Damsgaard 
iv. Joakim Garde (stævneleder tirsdags pointsejladser) 
v. Kenneth Meier-Andersen (stævneleder AFI 2Star Race) 
vi. Martin A Andersen (Baneteam) 

vii. Repræsentant fra Sejlerskolen 
viii. Repræsentant fra J70 
ix. Repræsentant for klassebådene 

 
 
 
    7.  Overdragelse af Kalø Pokalen til ASK                      Kenneth 

1. Pokalen videregives til Aarhus Sejlklub af Jens Erik Hansen og Ole Østergaard 
Thomsen, efter at være vundet til ejendom i 1983 som medlemmer af Aarhus 
Yachtklub. 

2. Aarhus Sejlklub anvender Kaløpokalen som evigt vandrende overaltpæmie i en af 
klubbens store kapsejladser; således kan præmien ikke vindes til privat 
ejendom. 

3. Aarhus Sejlklub fastsætter i øvrigt statutter for Kaløpokalens anvendelse. 
4. Beslutning: 

a. Aarhus Sejlklub tager i mod Kaløpokalen og udtrækker vores meget store tak til 
Jens Erik Hansen og Ole Østergaard Thomsen for donationen 

b. Kalø Pokalen benyttes som vandrepokal #2 i forbindelse med AFI 2Star Race 
  
 
               8.  Sejlerskolen 25 års jubilæum. 
 

1. Beslutning: 

a. Formanden deltager i jubilæet 
b. Bestyrelsen påskønner arbejdet i Sejlerskolen og bevilger 5000 kr. til afholdelse 

af festlighederne. 
 
 
 

     9.  Forslag til banner på gavlen af klubhuset (bilag)           Ib 
 

1. Beslutning: 
a. Konceptet er godt og layout godkendt 
b. Fotos i venstre cirkel (ASK) skal de 2 nederste repræsentere ASK afdelinger 

    
 

   10. Klubbens wifi: 
 Anlægget skal reetableres 
 

1. Beslutning: 
a. Reetablering og tegning af serviceaftale. Begrundes i at vi skal sikre 

gæstesejlere og egne god og stabil adgang til internettet 
 
11. Hvad er du mest optaget af lige nu i forhold til ASK  

        - og hvad bør vi prioritere som bestyrelse umiddelbart 
          efter sommerferien. 

1. Vi skal arbejde aktivt med at gendanne frivilligheden 



 

 

 
    Evt. 

1. ASK har deltaget i samarbejde med Idrætshøjskolen i Aarhus i de Blå Dage, hvor  
klubbens J70 og H-både har sejlet med elever. 

2. AFI 2Star Race: Bestyrelsen godkender at stævnet køber nogle af de ting, som 
var flaskehalsen under afviklingen af aktiviteterne i ASK 

3. Benzindunke: Da ASKU har antydet, at problemet med at styre forbruget af 
benzin i forbindelse med afvikling af kapsejladser – og lige nu EM er svært at 
styre, bevilger bestyrelsen køb af ekstra benzindunke til supplering af dem 
Sejlerskolen og J70’er afdelingen vil udlåne. 

 
   Aftale næste bestyrelsesmøde. 

1. Formanden koordinerer næste møde 

 


