
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr 2 
Dato: 17. december 2015 kl 17.00  
Næste møde: 12. januar 2016 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   

 Jan Borgen 

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Post blev fordelt.  
 
Ad 3: ANF:                        De nye vedtægter er stadig ikke godkendt – de gamle .
   gælder stadig. 

                                                        
ALH: Den 8. december er der afholdt stiftende 

generalforsamling. Jan Stage er valgt som formand – Hans 
Petersen fra VB som næstformand. 

 Det første bestyrelsesmøde i ALH blev afholdt samme dag. 
 Pr 1/1 2016 administrerer ALH følgende: 
  

   Bad- og toiletbygninger i begge havne 
   Spil og mastekran 
   Cashloadere i begge havne 
   Miljøskure og affaldscontainere 
   El- og vandinstallationer på broer og landarealer 

Værktøj og maskiner som anvendes af havnefogeden – 
kan lånes af medlemmerne. 
 
Der etableres en grillplads ved Nørrebro i Skudehavnen 
 

VBH:  Intet.  
 



SKH: Aalborg Kommune starter arbejdet med Fjordparken i 
foråret 2016. Alle landpladser på Ralvej skal derfor være 
ryddede for både og stativer senest 1. maj, 2016. Der 
arbejdes på en løsning for midlertidig placering af 
stativerne. Det forventes, at landpladserne igen kan 
benyttes fra 1. oktober, 2016. 

   
Ad 4:              Lone – kasserer: Sender regning for masteskur til VB. 

 
Jan B – fartøjsinspektør: Arbejder stadig med en sunket båd i Skudehavnen.  

 
Linda – husinspektør: Laver plan for ombytning af nøgler til nøglekort. De 

eksisterende strømkort kan allerede nu bruges til adgang i 
klubhuset. 
Deadline vil være 1/5 2016  - derefter vil der kun være 
adgang med kort 
 

Gitte – aktivitetsleder: Køber nytårschampagne. 
 
Niels – sejladsleder: Klubhuset er lukket lørdag 6/2 grundet instruktørkursus i 

Dansk Sejlunion/Nordøstjysk Kreds. 
Tager action på arbejdsdag i Christianshåb for 
sejlerskolen. 
Overvejer taskesejlads og kommer med et oplæg til næste 
møde. 
 

 Jan – formand: Går til Vild med Vand-møde med Aalborg Kommune  
 
                       Dorte – sekretær: Mangler forsidebillede til havnebrochuren 2016 – er der 

nogen, der ligger inde med et rigtig godt sommerbillede 
fra vores havn, så send det til 
mail@sejlklubbenlimfjorden.dk  
 

Ad 5: Intet 
 

Næste møder: 
Bestyrelsesmøde 12. januar 
Bestyrelsesmøde 11. februar 
Bestyrelsesmøde 10. marts 
Generalforsamling 15. marts 
Bestyrelsesmøde 14. april 
Bestyrelsesmøde 10. maj 
Bestyrelsesmøde 14. juni 
 
Referent/DCA 

mailto:mail@sejlklubbenlimfjorden.dk


  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


