
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr 2 
Dato: 16. december 2014 kl 19.00  
Næste møde: 21. januar 2014 kl 19.00  
 
Dagsorden: 1: godkendelse af referat 
 2: indkommen post 
 3: ANF/ALH/Havne 
 4: løbende og nye sager ( bordet rundt ) 
 5: eventuelt 
  
Til stede: Jan Stage 

 Niels Henriksen  

 Linda Mortensen  

 Gitte Østerlin  

 Dorte Carøe  

 Lone Gitte Sørensen  

 Lars Ø Nielsen 

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Post blev fordelt. Der var breve om måleraflæsning igen – denne gang årsaflæsning - 

Linda tager action 
 
Ad 3: ANF:                        De nye vedtægter blev gennemgået. 

Der mangler kun et  par ”knaster” – herunder vilkår for 
udmeldelse af ANF og afregning af leje for havneareal. 
 

ALH: Hardware og software i forbindelse med opstart af  ALH er 
næsten klart og forventes i gang efter årsskiftet. Der bliver 
nogle udgifter i forbindelse hermed, så vi kan få en 
smidigere drift af økonomien. 

 Det kan forventes, at opkrævningen af bådplads for 2015 
vil komme fra ALH og ikke fra SL. 
 

VBH: Intet nyt.  
 

SKH: Intet nyt.  
   
Ad 4:              Lone – kasserer: Er med med bogføring.  

Arbejder pt med ny kontoplan til det nye system og 
implementering af dette. 
Opråb til alle i bestyrelsen: tøm postkassen, når I alligevel 
er ved klubhuset og åben brevene, så rette person kan 
tage action på posten, da ikke alt er til kassereren. 



 
                       Linda – husinspektør: Ikke noget. Bortset fra jagt efter en eventuel mus i 

køkkenet i klubhuset.  
 
                       Niels – sejladsleder: Søger fonde til Sejlerskolen. 

Leder efter instruktør-emner til Sejlerskolen.  
 
                        Lars – fartøjsinspektør: Det er vigtigt at udfylde forsikringsselskab og 

policenummer på fartøjsskemaet. Vi skal have disse 
oplysninger på alle, der ønsker en plads. 
Fremover vil disse oplysninger ligge i vores nye system, så 
der kun skal meddeles ændringer.  
HUSK FARTØJSSKEMA. 
Gentagelse fra de tre sidste referater: 
Fartøjsskemaer skal indsendes som normalt – SENEST 
31/12. Bemærk at der i år bliver spurgt hvor båden står 
om vinteren – det er meget vigtigt at dette udfyldes. 
Ved for sen indsendelse kommer man bagest i køen. 
 

Dorte – sekretær: Jobbeskrivelserne gennemgås på et møde, hvor der er 
bedre tid. 

 
Ad 5: Klubhuset benyttes til privat arrangement 25/12 og måske 

26/12. Der vil komme opslag på tavlen. 
 

Næste møder: 
21. januar 2015 
10. februar 2015 
17. marts 2015 
Generalforsamling 25. marts 2015 
 
Referent/DCA 
  

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


