
 

 

 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr 6 
Dato: 9. april 2014 kl 19.00  
Næste møde: 8. maj 2014 kl 19.00  
 
Dagsorden: 1: godkendelse af referat 
 2: indkommen post 
 3: Vestre Bådehavn/ANF 
 4: løbende og nye sager 
 5: eventuelt 
 
Til stede: Jan Stage 

 Niels Henriksen  

 Linda Mortensen  

 Gitte Østerlin ( afbud ) 

 Dorte Carøe 

 Brian Lilholt ( afbud ) 

 Lars Ø Nielsen  

 

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Post blev fordelt. 

Ad 3: Der er ekstra-ordinært bestyrelsesmøde i ANF 10. april vedrørende AS’ udtræden af 
ANF-samarbejdet 

Ad 4:              Lars – fartøjsinspektør: Vores broer bliver markeret med frihavnsskilt/mærkning. 
   Det tager Per Havnefoged sig af 
   Y-bommene i Skudehavnen er forsinket. 

Lars kontakter VB omkring eftersyn af mastekran og 
snekkedrev. 
Der er pt 2 ledige pladser i Vestre Bådehavn 
Og 8 ledige pladser i Skudehavnen 
 

                      Niels - sejladsleder: I år er der 9 elever på sejlerskolen 
Sejlerskolen skal certificeres hos Dansk Sejlunion. 
Udlejning af skolebåden til aften/weekend-ture til 
klubbens medlemmer blev diskuteret. 
Klubben tager betaling for leje af skolebåd i henhold til 

lejeaftale. 
Undervisning aftales afhængig af hvilket kursus der 

benyttes 
 



 

 

                       Linda – husinspektør: Der er indkøbt en flagstang, der sættes op ved enden af 
Nørrebro i Skudehavnen – det gør Per Havnefoged. 
Der indkøbes et telt til masteudvalget, så masten kan 
lakeres uanset vejrudsigten. 
Der indkøbes ikke ny postkasse, da den ikke er våd. 

  
                       Dorte – sekretær: Der bliver lavet jobbeskrivelser for bestyrelsens 

medlemmer, så det er nemmere at vide, hvem der gør 
hvad og hvem der har ansvar for hvad. 

 
                       Dorte – kasserer: Der indkøbes en projektor til deling mellem klubben og 

sejlerskolen/ action JS 
Der indkøbes en ny pc til bogføring, da den gamle er 
yderst ustabil – den har dog fået levetidsforlængelse. Vi 
afventer hvilket bogføringssystem, vi skal have – det vil 
være smart, hvis det blev det samme som VB. 

 
Ad 5: Klubben er kommet på Facebook: 

https://www.facebook.com/sejlklubbenlimfjorden. 
Der har ikke været mange for at købe strømkort de to 
datoer, der var annonceret. 
Der bliver derfor i stedet lavet en liste på opslagstavlen i 
klubhuset, hvor man kan skrive sig på – strømkortene vil 
derefter blive lavet, og man kan købe det ved henvendelse 
til et bestyrelsesmedlem, da de ligger klar. 
Det koster dkk 100 i depositum samt evt beløb for strøm – 
der kan også ”tankes” strøm på kortet i automaterne. 
Fordelen ved at tanke strøm i automaten er, at man så kan 
få evt overskydende beløb ført tilbage på sit betalingskort. 

   
Næste møder: 
8. maj 2014 
3. juni 2014 
 
Standerhejsning – den 26. april – kl 1400 (fællespisning kl 1800 – se hjemmeside for tilmelding ) 
Ren Havn i VB – den 20. maj – kl 1700 
Single/double/motor – sejlads nr 1 – den 2. juni kl 1700 
Pinsetur – den 7. juni ( obs lørdag ) kl 1730 
 
 
referent: DCA 
  

  
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


