Referat af ordinær generalforsamling,
lørdag den 11. februar 2017 kl. 11 i klubhuset
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Der var til generalforsamlingen mødt 13 medlemmer op, heraf 10 stemmeberettigede.
Foreningen har i alt 41 medlemmer, heraf 27 stemmeberettigede.
1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Karsten Horn, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt
rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Formandens beretning
Formandens beretning:
”Nye medlemmer – nyt tag og vinduer – nyt hop … masser af nye tiltag … der skete i den grad
noget i AAVK i sæson 2016.
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En svær start
Sæson 2016 startede op med en del bekymringer - med hensyn til vores båd! Båden blev
nemlig løftet op af vandet i oktober 2015 – med motor problemer – motoren kunne ikke
starte!! Intens dialog med vores forhandler i Tyskland og motor leverandøren i USA i starten af
2016, gjorde os desværre ikke videre klogere.
Da det ikke gav mening at forsøge at starte båden på land – måtte vi søsætte vores kun 2 år
gamle båd – med en viden om, at den ikke kunne starte. … For at gøre en lang historie kort. Vi
opdaterede motorsoftware, skiftede cranc-sensor, efterså alle stik (indtil flere gange), rensede
alt hvad der kunne renses af filtre, indkøbte makaniker til eftersyn(han fandt intet unormalt –
han havde dog aldrig set så fin en motor!!), var i løbende telefon og e-mail korrespondance
med chefmekanikeren hos motorleverandøren, lånte motor tester af Niels
Villumsen(forhenværende Ski Nautique forhandler) – denne motortester gik selvfølgelig i
stykker og Lars Nøhr måtte trække i alle sine forbindelser for at fremskaffe en ny computer til
Niels … uden omkostninger for klubben (under hele dette forløb startede og fejlede motoren
hele maj måned og starten af juni, ….) Til sidst fik vi tilsendt et helt nyt ledningsnet fra USA,
men nåede ikke at få det monteret, for ud af det blå – så startede motoren nu hver gang – og
det har den gjort siden!!! Det nye ledningsnet ligger nu uåbnet i vores depotrum.
Endelig kunne vi komme i gang med et stabilt klubliv - med masser af vandski.
Vi fik afholdt Åbent Hus – en tilbagevendende begivenhed i samarbejde med Vandski
forbundet. De ugentlige træningsaftner tirsdage og torsdage havde fin tilslutning. I de sidste 3
år har vi ikke haft nævneværdig aktivitet for medlemmer under 18 år – selvom diverse tiltag
havde været forsøgt. Men det lavede Christian Jørgensen om på. Med målrettet indsats fik
Christian samlet en gruppe på over 12 børn, der hver onsdag var samlet omkring vores
fantastiske sø og båd. Vores forhenværende næstformand, Sila Thiel mødte op med sine børn
– og sejlede desuden båden. Et gammelt medlem, Steffen Froulund mødte ligeledesop med
sine børn – og sejlede sidst på sæsonen båden. Lars Nøhr samlede aktiviteterne på land – og
lavede medlemskort til alle børnene. Det var helt fantastisk at kører forbi klubben en sen
onsdag eftermiddag og se glade børn og forældre samlet omkring vores dejlige sø – og dyrke
vandskisport.
Slalom Cup Aalborg blev afviklet for 4. gang – denne gang med deltagere fra Danmark, Norge,
Sverige og Tyskland. Slalom Cuppen kan kun lykkes takket være stor opbakning fra alle
medlemmer – og ikke mindst vores bestyrelse.Aavk står som hovedansvarlig for
JyllandsTouren – og vi afholdt sidste afdeling.
Hus, baneanlæg med mere
Efter flere tilløb de sidste par år – så fik vi endelig skiftet tag og vinduer på vores klubhus.
Vagn skiftede desuden vores 30 år gamle hoveddør ud med en ny lettere brugt hoveddør - og
er påbegyndt isætning af udluftningskanaler i vores tre vådrum.
De sidste mange år har vi døjet en hel del med vores slalombane i vest, og vi startede derfor
sæson 2016 med at trække helt nye stålwirer i søen. Vi monterede helt nye wirespil og fik
svejset rustfrie segmenter. Vi krydser fingre – og ser frem til mange år uden nævneværdig
banereparation.
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Efter lange og mange drøftelser omkring vores gamle hop, fik vi pludselig tilbudt Holtes gamle
hop – til afhentningspris. Hoppet står nu ude på vores græsplæne og venter på at få påsat nye
plader. … Det bliver godt at få et hop i vores sø igen.
Vi har i mange år været økonomisk afhængig af den indtægt som vi fik ved sejlads med
polterabends/arrangementer. Men en øget opmærksomhed fra Søfartsstyrelsen har mere eller
mindre sat en stopper for denne vigtige indtægtskilde. Kravene omkring såkaldt
erhverssejladser så høje, at vi ikke har set os i stand til at opfylde disse. Nu tyder meget på, at
Vandski Forbundet og DIFs jurister i samarbejde med Søfartsstyrelsen, har fundet en vis form
for rimelighed i forhold til, hvad vi som klub skal ”kunne”, for at vi må sejle
polterabends/arrangementer. Som det er nu, skal vi have uddannet to bådfører til at sejle
disse arrangementer – på lovlig vis.
Aalborg Vandski Klub har fået et påbud fra Aalborg Kommune om at forbedre vores rensning af
spildevand. I praksis betyder det en stor økonomisk udfordring for klubben. Bestyrelsen har
derfor ansøgt folkeoplysningsudvalget om tilskud til denne pludselige udgift. Vi har fået
bevilliget 100% økonomisk bistand til etablering af tidsvarende rensning af vores spildevand.
Resultater ved konkurrencer
Igen i år stod medlemmer fra Aalborg Vandski Klub på præmieskamlen ved de nationale
konkurrencer.
Lars Nørkjær og Peter Skoust satte sig på de to øverste placeringer ved årets Jyllands Tour i
slalom. Vagn Fuglsang kom ind på en flot 4. plads i slalom. Lars og Vagn blev henholdsvis nr. 1
og 3 i trickdisciplinen.
De danske mesterskaber 2016 blev året, hvor Vagn Fuglsang satte sig tungt på
guldmedaljerne i klassen +55 mænd. Det blev til guld i trick, hop og kombineret… TILLYKKE
Vagn. Stinne Søndergaard vandt guld i Open dame hop… TILLYKKE Stinne. Lars Nørkjær blev
nr. 1 i alle klasserne i +45 mænd – og blev desuden dansk mester i Open herre hop og
kombineret… TILLYKKE.
Meget mere kan siges om sæson 2016 … ny hjemmeside, medlems-nyt bliver udsendt, … og
ikke at glemme – vi er nu 41 medlemmer i AAVK. Det er en hel del år siden, vi var så mange
medlemmer!!!
Inden vi skal fortsætte med årets generalforsamling skal jeg sige tak for veludført arbejde i
vores bestyrelse til to af vores mangeårige medlemmer. Karsten Horn og Vagn Fuglsang
ønsker at holde en pause fra bestyrelsesarbejdet. Kære Karsten og Vagn – tak for det store
arbejde I har lavet i bestyrelsen.
Nu vil jeg slutte min beretning – med ønsket om en fantastisk sæson 2017 - sammen med alle
medlemmer og deres familier.
Lars Nørkjær”

3. Kassererens beretning
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Det første driftsregnskab med Christian som kasserer blev fremlagt. Christian indledte med at
meddele, at opstilling af regnskabet var ændret fra tidligere år, idet han har valgt at anvende
et andet regnskabssystem. Nemlig et online regnskabssystem via billy.dk, som egentlig er et
system, som koster omkring 2.000 kr. årligt. Men det er lykkes at få adgang til systemet gratis
mod at billy.dk får et reklameskilt op på klubhusets vestgavl.
Årets resultat på driftsregnskabet 2016 viser et underskud på -134.125 kr. Det skyldes flere
forhold. For det første har klubben haft ekstraordinære udgifter til en omfattende renovering af
klubhuset. Derudover er der manglende indtægter fra sejlads med polterabend /
firmaarrangementer. Driftstilskuddet fra Aalborg Kommune har været forkert budgetteret,
således at klubben har fået 36.385 kr. for meget udbetalt i 2015, hvilket har en negativ
indflydelse på regnskabet for 2016. Slutteligt er der foretaget afskrivning på båden svarende
til -54.625 kr.
De faste udgifter er i færd med at blive trimmet og som led heri, er klubbens
alarmabonnement hos DanSikring opsagt og sidste regning er netop betalt. En ny GSM alarm,
som er billig i drift er blevet monteret. Fastnettelefon og bredbåndsforbindelse er ligeledes
opsagt, ligesom klubbens hjemmeside er flyttet over til en meget billigere udbyder.
Klubbens beholdning pr. 31.12.2016: 18.956 kr.
Lån til Aalborg Kommune: 20.000 kr., som er udbetalt ekstra i forbindelse med renovering af
klubhus.
Anden gæld: 36.385 kr., som er for meget udbetalt driftstilskud i 2015. Der er lavet en
ordning med Aalborg Kommune, således at driftstilskuddet i 2017 går til at afdrage på gælden.
Det medfører, at klubben således ikke får driftstilskud udbetalt i 2017.
Driftsregnskabet 2016 er revideret uden bemærkninger.
Driftsregnskabet 2016 blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Valg af formand (ulige år)
På valg:

Lars Nørkjær (modtager genvalg)

Ikke andre kandidater.
Lars Nørkjær genvalgt som formand

5. Valg af øvrig bestyrelse
På valg:

Vagn Fulgsang (modtager ikke genvalg)
Karsten Horn (modtager ikke genvalg)

Niels Boe Andersen stillede sit kandidatur til rådighed som nyt bestyrelsesmedlem.
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Niels Mozart opfordrede Anders Bonderup Jørgensen til at stille sit kandidatur til rådighed som
nyt bestyrelsesmedlem. Anders godkendte dette.
Niels Boe Andersen og Anders Bonderup Jørgensen blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig
periode.

6. Valg af revisor
Niels Mozart og Karsten Horn var begge villige til genvalg.
Ikke andre kandidater.
Begge blev genvalgt.

7. Ændring af vedtægter
De forslag til ændring af foreningens vedtægter, som var stillet på den ekstraordinære
generalforsamling, blev vedtaget enstemmigt.
Der henvises til referatet fra den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 11. februar kl.
10

8.

Kontingent fastsættelse

Fra bestyrelsen var der stillet forslag om ændring af kontingentsatsen for så vidt angår børn og
unge i alderen 0-17 år.
Forslaget lyder:
”For at sikre, at det er attraktivt for børn og unge at gå til vandski, foreslår bestyrelsen
ændring af kontingent for børn og unge mellem 0-17 år.
Bestyrelsen foreslår, at der ikke længere skal skelnes mellem delfin og junior for så vidt angår
kontingentsatsen. Fra sæson 2017 foreslås ændring af kontingentsatsen for 0-17 årige til 200
kr. årligt.
Baggrunden for ændringsforslaget er, at det de seneste år har været svært for Aalborg
Vandski Klub at trække børn og unge ind i vandskisporten. Det kan der være flere årsager til.
Bl.a. har der de seneste år ikke været fast træningstid for børn og unge. Sidste år blev der fra
august måned etablere et nyt børne- og ungdomshold med fast træning om onsdagen. Det var
en stor succes, da holdet hurtigt blev fyldt op. For ligesom at lure af om det var muligt at
tiltrække deltagere, blev prisen fastsat til 300 kr. inkl. medlemskab resten af sæsonen og inkl.
fri træning indenfor træningstiden. Bestyrelsen havde forinden afluret konceptet fra
Vallensbæk Vandski Klub, hvor der tilbydes børne- og ungdomstræning til 725 kr. årligt inkl.
medlemskab og fri træning inden for træningstiden.
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Børn og unge er dem, som skal tegne klubben fremadrettet. Klubben er nød til at satse på
ungdommen og tilbyde dem medlemskab til en overkommelig pris. Det er ikke børn og unge,
som klubben skal tjene penge på, men det skal selvfølgelig løbe rundt. Endvidere modtager
klubben tilskud fra Aalborg Kommune for hvert medlem under 25 år.
Medlemskabet for 0-17 årige på 200 kr. giver ret til køb af turkort. Derudover har man
mulighed for, at købe adgang til fri træning indenfor de ugentlige træningstider for børn og
unge, såfremt der er plads på holdet.
Medlemskab

Nuværende
kontingent

Ændres til

Nyindmeldelse pr.
1. august

1600

-

1000

Aktiv 2, senior, max 1 turkort

800

-

800

Junior (15-17år)

800

-

400

Delfin (0-14 år)

400

-

300

-

200

200

200

-

200

Aktiv 1, senior

Ungdom (0-17 år)
Passiv

*Nuværende rabatordning for familier ophæves.
Træningstider for børn og unge i 2017:
Onsdage i maj og juni måned

Kl. 1600-1800

Pris 300 kr.

Onsdage i august og september måned

Kl. 1600-1800

Pris 300 kr.”

Forslaget til ændring af kontingentsatsen for 0-17 årige til fremover at være 200 kr. årligt
vedtaget. Ligeledes bortfalder familierabatordningen.

9. Indkomne forslag
Lars Nøhr Sørensen ønskede, at der blev udfærdiget nogle klare og retfærdige retningslinjer
for afhentning af benzin. Dette for at sikre, at alle medlemmer (som har mulighed for det)
bidrager til denne arbejdsopgave og for at sikre, at båden ikke ligger tømt for benzin, når
klubben forlades.
Det blev vedtaget, at bestyrelsen på det først kommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen, drøfter problemstillingen og udfærdiger en benzinpolitik.

10. Eventuelt
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Lars Nørkjær oplyste, at bestyrelsen overfor Dansk Vandski Forbund havde givet tilsagn om at
afholde:


Junior Fun Tour



Breddelejr



Landsholdslejr



DM

For så vidt angår breddelejr og landsholdslejr kræver det blot, at klubben stiller anlæg til
rådighed.
Junior Fun Touren skal ses som led i at vi er i færd med at udvikle en ungdomsafdeling. Det
kræver selvfølgelig noget arbejde, da konkurrencen forløber hen over en hel weekend. Ud over
aktiviteterne på vandet skal der ligeledes laves aktiviteter på land for de unge, ligesom der
skal laves mad mm. Når først touren løber af stabelen plejer der at være god hjælp i
forældrene fra de øvrige vandskiklubber.
DM er konkurrencen over alle i Danmark. Vi ønsker at afholde DM, da vi forventer, at vi får nye
plader på hoppet og anlagt en nye hopbane i foråret.
Niels Mozart advarede mod, at klubben havde mange opgaver i år med at få anlægget,
herunder hopbane, til at spille. Hans erfaring var vist, at man skal huske at have alle med.
Thomas Jørgensen påpegede, at det var smart, at DM og Slalom Cup blev afholdt i forlængelse
af hinanden, så anlægget var målt op og måleudstyr installeret. Det vil spare en del arbejde.
Christian Jørgensen orienterede om det nye sponsorkatalog, som kan findes på klubbens
hjemmeside. Det skal anvendes som et værktøj til at se, hvad Aalborg Vandski Klub kan
tilbyde sponsorerne og omvendt. Alle er velkommen til at printe kataloget ud fra hjemmesiden
og selv forsøge at skaffe sponsorere.

______________________
Christian Tilsted Jørgensen
Referent

______________________
Lars Nørkjær
Formand
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Billeder fra generalforsamlingen:

8

