
 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.05.19 
 

Sted og starttidspunkt: Klubhuset kl. 16.00 

Deltagere: Sila Thiel (ST), Steffen Froulund (SF), Christian Jørgensen (CJ), Per-Erik Vangdal (PV) og Anders 

Jørgensen (AJ)  

Referent: Christian Jørgensen 

Afbud: Maria Jørgensen (MJ) 

 

Dagsorden/referat: 

1. Jetski folk, som gerne vil anvende søen 

Aalborg Kommune har henvendt sig til klubben, idet de er blevet kontaktet af en sammenslutning af jetski-

folk, som har svært ved at finde egnede steder, hvor de kan bruge jetski. Aalborg Kommune ønsker at 

undersøge muligheden for, at lade jetski bruge søen et par timer om ugen. 

Hele bestyrelsen er enige om, at jetski ikke hører hjemme i en vandskisø.  

• Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at sejle jetski på et vandskistadion 

• Slalombaner og hopbane er i risiko for at blive ødelagt 

• AAVK har et af få vandskianlæg i Danmark, som er fuldt etableret og egnet til afvikling af 

internationale konkurrencer 

• Slæbested er ikke godkendt og kan ikke anvendes til søsætning af jetski 

ST har udformet ovenstående i en mail til Aalborg Kommune, samt vedhæftet et oversigtskort over wire, 

bøjer, hop og sejlbaner.  

Aalborg Kommune har anmodet om et møde, som finder sted onsdag den 8. maj kl. 15:30 i klubben. ST og 

CJ deltager. 

 

2. Træningslejre 

• Landsholdstræningslejr St. Bededagene den 17.-19. maj 

Sportschef Stinne Søndergaard står for lejren og 7-9 talenter deltager. Overnatning foregår som 



 
 

udgangspunkt i medbragte telte. Ved dårligt vejr kan der overnattes i klubhuset. Medbragte 

tasker skal anbringes i omklædningsrum eller telt. 

• DVWFs B&U træningslejr den 1.-3. juli 

Aflyst grundet U21 VM 

 

3. Træningslejr med Victor Schultz 

Victor Schultz, VVK, vil gerne være træner i forbindelse med en weekend træningslejr i AAVK den 6. og 7. 

juli. Træningslejren er for alle og der bliver tale om 20 minutters sessioner, som kommer til at koste 185 kr. 

i direkte honorar til Victor og 150 kr. til klubben for leje af båd – i alt 335 kr. 

ST aftaler nærmere og udfærdiger indbydelse. CJ sætter booking/tilmelding op via NemTilmeld. 

 

4. DM 

ST indkalder til medlemsmøde torsdag den 13. juni kl. 19 med henblik på opgavefordeling i forbindelse med 

DM. Samme aften afholdes fælles grillaften forud for medlemsmødet.  

 

5. Status på båd 

Hydrogate (trickbeslag) er stadig ikke monteret. En ny er indkøbt, men der mangler en bolt til at fastgøre 

wiren på. SF er i dialog med Niels Willumsen og undersøger, om det er muligt at få en sådan bolt hjem.  

 

6. Østbane 

 

ST har sammen med Peter Søndergaard set på østbanen. Umiddelbart ser det ud til, at den kan laves 

(nødløsning) og ST forsøger at samle et hold, som kan bruge en aften på at lave den. Sideløbende ansøges 

der om støtte til en ny bane. 

• Ansøgning til Aalborg Kommunes materielpulje er afsendt 

• Ansøgning til DVWF er afsendt 

• Ansøgning til DIF og DGIs foreningspulje afsendes snarest 

 

7. Økonomi 



 
 
Aalborg Kommune har fået nyt system til indberetning af aktivitets- og lokaletilskud. Nu skal der ansøges 

elektronisk via kommunens hjemmeside. Der har været lidt startvanskeligheder, hvilket har bevirket, at 

ansøgning ikke har kunnet foretages rettidigt. Systemet er nu klar og ansøgninger/indberetning er ansendt.  

10 af klubbens bådførere var tilmeldt førstehjælpskursus den 13. april. 9 bådførere mødte op (1 afbud 

grundet sygdom) på det 8 timers førstehjælpskursus ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport”. 

Kurset blev afholdt hos Røde Kors Aalborg og var særdeles godt og giverigt. Kurset har kostet klubben 575 

kr. pr. tilmeldte deltager og der forventes 75% retur fra Aalborg Kommune i tilskud. Ansøgning er afsendt.  

Klubbens saldobalance blev gennemgået. Enkelte afvigelser drøftet. Det ser fornuftigt ud.  

Klubben har pt. 64 medlemmer – enkelte nye er kommet til allerede fra sæsonstarten. 19 medlemmer fra 

sidste år har ikke fornyet medlemskab – herunder 2 Aktiv 1, 6 Aktiv 2, 9 Ungdom og 2 Passive medlemmer. 

 

8. B&U 

Tilmeldingen til B&U holdet om onsdagen blev åbnet op den 15. april kl. 10. Få timer senere var alle 8 

pladser optaget og ventelisten blev taget i brug. Der er taget 3 ekstra fra ventelisten, således at der nu i alt 

er 11 unge, der træner om onsdagen. Pt. optages der ikke flere til træning om onsdagen. 

 

9. Erhvervsmæssig sejlads 

ST har igen ansøgt om ”Sønæringsbevis med begrænsede rettigheder” til Lars Nøhr, Karsten Horn og ST. 

Tidligere ansøgning var blevet afvist grundet krav om 2 dages søsikkerhedskursus, som der tidligere var 

givet dispensation fra. Skibsinspektør Søren Forup fra Frederikshavn har været meget samarbejdsvillig og 

haft en del korrespondance med Søfartsstyrelsen, som er endt med, at der igen gives dispensation fra 

kravet om søsikkerhedskursus.  

Søfartsstyrelsen har dog krævet at få tilsendt Blå Bog (lægeattest), som der ellers i klubbens tilladelse fra 

Søfartsstyrelsen står anført, at dette ikke kræves. ST følger op.  

 

10. Evt.  

Henvendelse fra Martin Ungermand, formand i Kerteminde Vandski Klub, som ønsker at gæste klubben 

med henblik på at holde en form for ungdomslejr med fokus på hop. Ønsket er en weekend i juni. Der 

trænes til sædvanlig DVWF pris på 100 kr. (4 gennemløb / 3 hop). ST aftaler nærmere med Martin 

Ungermand. 

CJ laver hopbanen. ST spørger Stinne Søndergaard og Jesper Schmidt om de vil vokse hoppet. 



 
 
Havnens Dag (Åbent Hus) er rettelig lørdag den 1. juni kl. 10-16. ST sender forespørgsel ud til medlemmer 

om at hjælpe denne dag. 

Klubben har fået tildelt et område i forbindelse med Ren Natur, hvor vi skal samle affald. Vi skal være 

mindst 8 frivillige voksne, som skal en tur til Hals i et par timer søndag den 16. juni fra kl. 14. Klubben 

modtager 3000 kr. når opgaven er udført. ST sender forespørgsel med anmodning om at samle frivillige 

medlemmer og evt. familie, der kan hjælpe denne dag. 

Der mangler stadig at blive hængt diverse billeder, skabe og hylder op efter klubhuset er blevet malet.  

CJ bestiller et mobilt wifi netværk til klubben. 

 

Næste møde: Tirsdag den 4. juni kl. 16 


