
 
 

 
 
 
Referat nr. 14 fra bestyrelsesmøde d. 05. okt. 2022  
kl. 19.00 – ca. 21.30 i Sejlsportscentret. 
 
Deltagere: Ib Tranberg. Hans Sommerlund, Rene Kloborg Jacobsen, Ib Holst-Langberg 
(Referent) 
 
Afbud: Kenneth Meier-Andersen, Rene Vester, Povl Friis. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
  
 
2. Orientering: 

Ø     Rep. af den store kran 
              Forventes klar til brug til weekenden uge 40 

Ø     Udlejning af Nordbryggen til Sejlsportscentret                                            
              Bestyrelsen er enig i at fortsætte aftalen med AISC i 2023 på uændrede vilkår Bilag         

Ø     Nedtrapning af uro på havnen 
              Strategien har i 2022 været hurtig og massiv indsats i begyndelsen af året      
     ved første hændelser. Ser ud til at have hjulpet. Samme fremgangsmådes anbefales          
     for 2023 

Ø     Sailing Aarhus - evt. nyt                                                              Rene, Kenneth 
              Udsat 

Ø     Møde vedr. Strategiske Temaer d. 26. sept. 
              Udkastet har været drøftet i afdelingerne. Gøres færdigt på denne baggrund.        
     Hans Sommerlund tager initiativet. 

Ø     HAL møde vedr. Vision/helhedsplan d. 27. sept. 
Ø     Kapsejladsresultater 2022 

              Banner opsat på klubhuset 
Ø     Standerskifte 

              Lørdag 29. oktober 2022 kl. 15:00 
Ø     Vision/helhedsplan: Borgermøde d. 27. okt. kl. 17.00 – 19.00 

              Opfordre Jens Hansen til at deltage på vegne af klubben 
Ø     Byvandring 12. nov. kl. 10.00 – 15.00  

     Hans Sommerlund deltager 
 
   
 
3. Gæstesejlere: 

Ø    Afregning for gæstesejlere på Bryggen                                                Rene, Ib 
   - Forslag om 13% af samlet gæstelejeindtægt 
  Som udgangspunkt fastholdes at gæsteleje ved Bryggen udgør en relativ andel af  
  samlet indtægt, medmindre der kan laves en dokumenteret konkret opgørelse. 

 
   - Fremtidig registrering af gæstesejlere ved Bryggen 
   Ok om Bugten undersøger mulighed for at kunne registrere ophold ved Bryggen i   
   Tallyweb 
 
   - Betaling for el 
   Pålægges en fast el-afgift på alle opkrævninger 
 
   - Ønske fra Bugten om at dele betaling for administration lige over 
   Den administrative omkostning ved lønudbetaling og moms-regnskab for hele Fælles  



   Fartøjsstation udgør en væsentlig større andel af de administrative omkostninger.  
   Ib T. og Rene mødes med Bugten om sagen. 
 

 
 
 
4. Ønske fra Ungdomsafdelingen vedr. brug af bevilget budgetoverskridelse      Ib 
            - I foråret bevilgede bestyrelsen 15.000 kr. til yderligere trænerudgifter 
              samt 24.000 kr. til yderligere RIBudgifter.  
              Ungdomsafdelingen har fremsat ønske om en anden fordeling.  
  
             Ib T. drøfter udfordringen med Ungdomsafdelingen. Som udgangspunkt fastholdes    
    princippet i beslutningen, at ASK ikke giver tilskud til enkeltpersoner men til grupper 
    af personer f.ex. Feva-jollesejlere, 29’erne ud fra UAs sportslige strategi. 
 
 
 
5. Forslag om indkøb af nye J70                                                               Hans, Rene 
            Drøftet. Tilstedeværende er positive overfor oplægget. Rene genbesøger undersøgelse 
   af likviditeten, hvorefter sagen forelægges Kenneth, Povl og Rene V. 
 
 
 
6. Forespørgsel fra Sejlsportscentret om fælles indkøb af moover                      Ib 
            Ikke aktuel. AIS har frafaldet ønsket. 
 
 
 
7. Køreplan for efteråret og fordeling af opgaver 
           - Budgetlægning 
           - Forberede og indkalde til Generalforsamling        
           - Evt. vedtægtsændring om indkaldelsesfrist til ekstraordinær genf. 
  Ib T. forslag om vedtægtsændring så indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
           nedsættes til 2-3 uger. 
  - Fremtidig organisering 
 
 
Evt. 

- Ib HL indtræder som ASK repræsentant i bestyrelsen for HAL som erstatning for Jeppe 
Plenge. 
- Drøftelse med Jens Hansen vedr. arbejdet med at udarbejde 1-2 scenarier, der skal 
indgå i det videre arbejde med Vision/helhedsplan samt klubhus.  

 
 
Aftale for møder frem til jul. 
 
 
Ib T sender forslag til bestyrelsesmøde, der skal afholdes i slutningen af november. 


