
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6. 
Dato: d. 14.04.16. kl. 19.00. 

Næste møde: 12.05.16. 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  (afbud)   

 Linda Mortensen   

 Gitte Østerlin  (afbud) 

Dorte Carøe    

 Lone Gitte Sørensen   

 Jan Borgen 

 

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Post blev fordelt.  
 
 
Ad 3: ANF:                        Der har været bestyrelsesmøde i ANF. Der er 
                                                     orienteringsmøde for medlemsklubbernes bestyrelser i 
                                                      VB’s klubhus den 11. maj 
 

ALH:  Mastekranen vil blive efterset og repareret. 
Der installeres wifi i SL’s klubhus i lighed med VB’s klubhus 
og sekskanten i Skudehavnen. 
VB er blevet frihavn. 
 

VBH:  Intet.  
 

SKH: Intet  
   

Ad 4:             Gitte – aktivitetsleder: fraværende 
 
 
 
 

 



Niels – sejladsleder: fraværende, men formanden orienterede. 
 

Der er købt en H-båd som ny skolebåd. 
Der er i år 10 2-års-elever og 8 nye elever var på 
sejlerskoleintroduktion. 
Der er 6 instruktører. 

 
 Lone – kasserer: Der er 18, der mangler at betale havneplads. 

 
Jan B – fartøjsinspektør: Der er pt 5 ledige pladser. 

 
Linda – husinspektør: Der har været arbejds- og rengøringsdag i og omkring 

klubhuset med mange deltagere. 
Der har været indbrud i klubhuset – tilsyneladende intet 
stjålet, men skabe brudt op. 
De nye bundstykker er leveret – skal nu monteres. 
D. 01.05. bliver eksisterende nøglelåse ændret til 
bestyrelsesnøgler, så husk at få byttet nøgle til 
adgangskort. Det sker inden standerhejsningen 30.4 kl 12-
14 i VB’s klubhus. 

  
Jan – formand: Klubben er delvis med i ”Vild med vand”-projektet, så vi 

arbejder på at deltage i ”Aalborg i rødt” i sensommeren 
samt måske Aktiv Sommer, der er i ugerne 26-31. 

 
                        
Ad 5: Frihavns-mærkater og klub samt DS-stander fås ved 

standerhejsningen. Derefter hos Per Havnefoged. 
Næste bestyrelsesmøde er 12. maj i stedet for 10. maj. 

 
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde 12. maj 
Bestyrelsesmøde 14. juni 
 
Referent/Dorte. 
  

  
 


