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Tilstede: 43 medlemmer og bestyrelsen (7 medlemmer).
1.Valg af dirigent.
Formand Jan Stage bød velkommen og foreslog Brian Lilholt som dirigent
Brian blev valgt – takkede for valget og erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.
2. Bestyrelsens beretning. (Ved formand Jan Stage.)
Overordnet
•

Medlemmer: Tallet var i en årrække faldende med 2009 som lavpunkt med 185 medlemmer. Siden er det gået
fremad, og efter etableringen af pladser i Skudehavnen og etableringen af Sejlerskolen er der rigtigt sket noget.
Med udgangen af 2018 havde vi 258 medlemmer, hvilket svarer til en stigning på cirka 40%. Vi er en af de få
klubber i Dansk Sejlunion, der kan mønstre sådan en fremgang.

•

Bådpladser: Vi havde i 2018 114 bådpladser i Vestre Bådehavn og 28 i Skudehavnen, så 142 pladser i alt, hvoraf 8 i
Skudehavnen var udlånt til VB. Alle pladser på nær 2 var udlejede.
Vi har fået forlænget Nørrebro i Skudehavnen til dobbelt længde og fået 9 pladser ved den vestlige nordmole i
Vestre Bådehavn - foreløbig for en begrænset periode. Så vi har i år 160 pladser samt knap 20 udlånt til VB. Der
er lige nu cirka 6 ledige pladser, så hvis I kender nogen, der mangler en bådplads, så gør endelig reklame. Vi skal
regne med, at nogle få forsvinder, når regningen forfalder. Vi laver også forskellige foranstaltninger som
venteliste og hjælp med midlertidig plads for at få fyldt op for at undgå, at nogen forsvinder til andre havne.
For alle pladser: Forrige år satte vi pladslejen op til 200 pr. m2. Den er uændret i år.

•

Økonomi: rigtig god situation. Men det er nødvendigt at investere, når vi skal udvikle en klub, som var gået lidt i
stå. Det er dog ved at se rigtigt godt ud (mere senere under regnskabet).

Aktiviteter
•

•

Sejladsaktiviteter i 2018:
•

Snapsecup og 3 single- og doublehand med stigende deltagertal

•

Tursejlads: pinsetur med rimeligt antal deltagere.

Sejlerskole:
•

Organisation: Thomas Kragh Jørgensen (sejladsleder) er bestyrelsens ansvarlige, og Trine Stage har taget over
som daglig leder

•

•

Startede i 2013 med nogle få elever. Siden har vi haft 15-20 elever, som går i 2 år. Det ser lige nu ud til, at vi
får 7 hold med knap 20 deltagere. Men vi vil gerne have flere, så her må I også gerne gøre reklame.

•

Vi har to H-både i god stand og med brugbare eller nyere sejl. Så udstyret er i orden.

•

Økonomien ser meget fornuftig ud, selv om vi for 2 år siden satte prisen ned. Det skyldes blandt andet et
stort arbejde med at skaffe sponsorer.

•

Den store flaskehals har hidtil været instruktører. Men vi har nu 8-9 stykker. Men hvis nogen af jer er
interesserede eller I kender nogen, så tag fat i Thomas, Trine eller jeg. Hvis I mangler noget uddannelse, skal
vi nok klare det – det vigtigste er, at I har lysten til at lære videre til andre medlemmer.

Fester mv.: Stor aktivitet.
Medhjælperfest i januar for de frivillige, som hjælper med driften af klubben. Der var over 30 inviterede. Det
er klubbens tak til de frivillige. Vi kan altid bruge flere, så tag fat i et bestyrelsesmedlem, hvis du har lyst til at
hjælpe.

•

Vild med vand/Havnens dag i sommer. Reklame og åben båd. Svært at sige, hvad udbyttet er.
•

Ren Havn: Mange deltagere fra klubben, det var dejligt. Der må gerne deltage lige så mange i år. Det er os,
der holder det i år. Man arbejder et par timer, og så er der øl og pølser.

Havnen
•

Arbejder i hos os i 2018:
•

•

Kun mindre ting

Aalborg Lystbådehavn (ALH)
•

Formål: samarbejde med VB omkring administration af havnen og pladserne. Vi forhandler lige nu med NSS
om at de kommer med.

•

Vi har haft oprydning på landpladser.

•

Vinterpladser. Vi har fået styr på alle landpladser. Det har givet noget furore, men det har været et stort
ønske i flere år.

•

Etablering af separat havnekontor.

Det kommende år:
•

Fortsætte udviklingen af Sejlerskolen og skaffe flere instruktører.

•

Flere både på Nørrebro.

•

Etablere en ordning for medlemmer, der ønsker at bo i deres båd

•

Ny aktivitet – et sportsbådsmiljø i klubben. Vi har gerne villet købe en J/70 for at skabe endnu mere aktivitet.
Så vi har søgt penge til det og som støtte har vi lavet et sponsorudvalg. Foreløbig har vi fået 95.000 fra DIF/DGI og
40.000 fra Aalborg Kommune.
Vi har også ansøgninger inde ved 4 andre fonde. I den forbindelse vil jeg gerne fortælle en rigtig positiv historie.
En af fondene er Velux-fonden, som har et område, der hedder aktive ældre – det er 60+. Dem har vi 126 af, så

jeg skrev til de 121, som vi har email-adresser på. Heraf svarede 86 (det er en svarprocent på 71%). Af de 86 var
70 positive – 60 vil gerne have en prøvetur, og 15 har allerede sagt, at de gerne vil bruge båden ugentligt. Det var
jeg meget imponeret over.
Vi har altså finansieret cirka halvdelen. På den baggrund har bestyrelsen besluttet, at vi køber en båd, men vi
afventer lige, om vi ikke kan få mere fra fondene – man kan ikke få støtte til noget, man allerede har købt. Men
jeg forventer, at vi inden sommerferien har 1 båd.
Der var ros til samarbejdet med Himmerlands Sejlerskole omkring kurser i vinterhalvåret.(flodskipper og SRC)
Bestyrelsens beretning blev derefter godkendt.

3. Regnskab og budget.
Kasserer Knud Suhr gennemgik regnskabet samt budgettet.
Regnskab og budget blev godkendt.

Der var en 20 minutters pause efter dette punkt.
Efter pausen mindedes generalforsamlingen vores mangeårige medlem Ole Ubbesen

4. Indkomne forslag.

Ingen
5. Drøftelse af sommerprogram.
Aktivitetsleder Kaj Østergaard og sejladsleder Thomas K Jørgensen gennemgik sommer-aktivitetsprogrammet, der
blev godkendt
6. Valg af revisor og revisorsuppleant (på ulige årstal)
Brian Lilholt blev genvalgt som revisor og Lars Gelsing som revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Knud Suhr og Søren Thomsen fortalte om Havnens Dag ( Vild med Vand ) – i år er der 7 foreninger med. Det bliver
afholdt 1. juni, da der på den officielle dato er karneval i Aalborg.
Sejlerskolen vil være tilstede og der bliver Åben Båd – hvis der er nogen ,der har lyst til at sejle en tur/vise en båd frem
i tidsrummet 10-13 eller 13-16, så kontakt Knud Suhr.
Søren skitserede et begreb, der hedder Bådvenner: der går ud på, at bådejere får bådvenner, der ikke har båd. Det
indebærer et par sejlture og evt afrigning – på den måde kan vi få tilgang til Sejlerskolen.
Jan Stage gennemgik ANF’s regnskab, der også kan ses her: http://anf-adm.dk/aarsregnskaber.aspx
Vi har undersøgt mulighederne for at udvide samarbejdet i ANF med et antal ansatte og samarbejde om havnedrift.
Men AS er ikke rigtig interesserede. Sammen med VB har vi i stedet valgt at satse på udvidelse af samarbejdet i ALH

Jan Stage gennemgik ALH’s regnskab, der også kan ses her: http://aalborglystbaadehavn.dk/referatergeneralforsamlinger.aspx
Vi indfaser langsomt stabelstativer, der bliver et tilbud – dog kan man blive tildelt en anden landplads, hvis man ikke
vil have stabelstativ på udvalgte landpladser, såsom parkeringspladsen og græsset syd for VB
Jan skitserede ligeledes fremtiden i ALH med fælles administration af regnskab og pladser.
Karsten Jørgensen: Sidste år var der oprydningsrunde på landpladserne. Der kommer en lignende runde i år, så det er
vigtigt at vogn/stativ er mærket med klistermærket, der fås ved Per Havnefoged.
Tag en oprydningsrund og smid væk/ryd op.
Landplads skal fremover ønskes i mailen omkring juletid i lighed med vandpladser. Dog bliver der i år sendt en mail til
alle bådejere om ønske til landplads – den bliver sendt i løbet af sommeren.
Der blev spurgt til bådene på nokken i Skudehavnen, der optager p-pladser. De bliver fjernet, når vi har andre pladser
til dem.
Brian takkede for god ro og orden
Jan Stage takkede Brian – derefter blev klubsangen sunget og et trefoldigt leve for Sejlklubben Limfjorden blev råbt.

Dirigent: Brian Lilholt

Referent: Dorte Carøe

