
 
 

Bestyrelsesmøde torsdag den 14.02.2019 
 

Sted og starttidspunkt: Klubhuset kl. 16.00 

Deltagere: Sila Thiel, Steffen Froulund, Christian Jørgensen, Per-Erik Vangdal, Anders Jørgensen og Maria 

Jørgensen 

Referent: Maria Jørgensen 

Afbud: X 

 

Dagsorden/referat: 

1. Konstituering af øvrig bestyrelse og ansvarsområder: 

 

Sila Thiel: Formand, Børn og- Unge træning, Sociale medier, Træningskalender/plan, Bådfører 

Steffen Froulund: Næstformand, Altmuligmand 

Christian Jørgensen: Kasserer, Børn og- Unge træning, Hjemmeside, Sociale Medier, Bådfører  

Per-Erik Vangdal: Bane & Anlæg 

Anders Jørgensen: Altmuligmand, Husansvarlig 

Maria Jørgensen: Sekretær, Husansvarlig 

 

Andet: 

- Endvidere er det drøftet at fokus skal være på kompetencer, derved forstået at medlemmer som 

ikke er en del af bestyrelsen også kan varetage ansvaret for områder i klubben. 

- Bådansvarlig: Undersøges. 

- Booking: Kommer senere, når/hvis der bliver styr på regler/forsikringer for erhvervsmæssig sejlads. 

- Anders Jørgensen og Steffen Froulund er på valg i lige år 

Maria Jørgensen og Per-Erik Vangdal er på valg i ulige år. 

 

2. Status på bane og den fremadrettede plan 

Der er usikkerhed i bestyrelsen om, hvor vidt materialerne til banen fortsat er købt. Dette undersøges. 



 
 

- Ovenstående er drøftet og det undersøges om materialerne til banen fortsat er i hænde, samt 

hvilken plan, der er lagt i forhold til hvordan banen konstrueres.  

- Alt efter hvad der kommer der kommer ud af ovenstående, drøftes den fremadrettede plan. 

 

3. DM afholdelse – hvad er holdningen/mulighederne? 

 

Afholdes d. 25.-28. juli 2019 

Aalborg Vandskiklub byder ind på afholdelse af DM 

- Vi skal have styr på bane & anlæg 

- Vi skal have fokus på at spørge efter frivillig hjælp 

- Vi skal spørge efter hjælp i de andre klubber 

- Vi skal spørge dem, der har de forskellige kompetencer 

 

Aalborg vandskiklub byder også ind på: Junior Fun tur d. 29.-30. juni og træningslejr: 1.-3. juli 

- Der skal måske findes andet alternativ end sovemulighed i klubhuset. 

 

4. Polterabend situationen – hvad er der styr på og hvad er der ikke styr på? Opfriskning af regler og 

status fra søfartsstyrelsen mm. 

 

Ift. Forsikring:  

- Klubben mangler en passageransvarsforsikring – Christian er i dialog med klubbens 

forsikringsselskab ift. Priser på denne forsikring. 

 

Nye regler for forsikring: 

- Tillæg til forsikring – der skal være en lovpligtig ansvarsforsikring – sikkerhedsbevis skal være 

placeret i båden – ligeså speedbådscertifikater under sejlads 

- Sidste nyt – sundhedsbevis for bådførere kræves ikke. 

 

Førstehjælp – skal fornyes hvert 2. år – seneste var i 2017: 

- Førstehjælpskursus: Maria kigger på mulige tilbud – Aalborg Kommune, DIF, DGI f.eks. 

- Sila Spørger Rasmus, hvad det skal indeholde 

 

Rasmus Søndergaard har dialogen med søfartsstyrelsen – han vil gerne deltage i et bestyrelsesmøde, hvor 

han kan forklare, hvordan og hvad der er konkrete regler ift. Erhvervsmæssig sejlads: 

- Sila aftaler et møde snarest 

 

Der skal laves generelle regler for bådfører i forbindelse med erhvervsmæssig sejlads: 

- Herunder fart, hvor tæt på broen osv.  



 
 

- Eventuelt når en bådfører godkendes 

 

Uddannelse af nye bådførere: 

- Er et must for at løfte opgaven 

 

5. EVT. 

Underskrift fra importør af båd– Sila er i tvivl om, hvor denne forefindes og følger op på dette. 

Alt skal scannes ind til Dropbox – Christian rydder op i denne 

Medlemmer skal opfordres til at komme med forslag til drøftelse i bestyrelsen 

 

Datoer: 

 

Standerhejsning: 27. april 

Forårsklargøring: 13. april 

Fremadrettet vil bestyrelsesmøder ligge: d. 1. tirsdag i måneden kl. 16.30 

Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 7. marts kl. 16.30 

Punkter til drøftelse ved næste bestyrelsesmøde: 

- Træningslejr for unge 

- Træningslejr for familier i vandski Danmark 

- Gavedirektiv udarbejdes – hvad giver vi til, hvem og hvor meget 

- Fondsansøgninger: Sila har en kollega der har et firma som tager 10 % for at søge fonde. Vi drøfter 

denne mulighed. 

- Tall Ship Races 

- Foldere – laves foldere man kan give 

- Benzin: hvordan får vi udbredt budskabet, så flere deltager i afhentning af benzin 

- Priser på arrangementer/ polterabend: kan priserne sættes op 

 

 

 

 

 


