
  

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 8 
Dato: 20. juni 2017 kl 19.00  
Næste møde: 31. august 2017 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 

 Inge Bernstein (afbud)  

 Linda Mortensen   

 Henrik Sakstrup  (afbud)   

Dorte Carøe    

 Lone Gitte Sørensen   

 Jan Borgen   

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Posten blev fordelt.  
 
Ad 3: ANF:                        Der er rotter i Skudehavnen – det bliver der taget   

hånd om. Der er huller i Nordmolen – Per fylder op så 
godt han kan. 
Molehovederne i AS trænger til renovering 
Belægningen ved Christianshåb: Udspillet ligger hos 
Aalborg Kommune.  

 
ALH: Der er kommet ny bestyrelse i VB – den kan ses på 

hjemmesiden. 
Der er ansat en havneassistent – han hedder Jakob – se 
mere på hjemmesiden. 
Der har været afholdt møde omkring bygninger i 
Skudehavnen – ganske få deltog fra SL – der er nedsat et 
udvalg, der skal arbejde videre 
 

VBH: Jans Stage har holdt møde med Aalborg Havn omkring 
brugs/driftsaftale for den vestlige mole i Vestre Bådehavn. 
Lejeaftalerne udløber 1. april 2018.  

 
SKH: Intet. 

   
Ad 4:              Lone – kasserer: Betaling via mobilepay fungerede fint i forbindelse med  



pinseturen. 
  

Jan B – fartøjsinspektør: Et medlem har fået anden plads fordi han ikke kan komme 
ud og ind grundet chikane fra Mathis. 
Ralvej er ikke helt færdig 
 

Linda – husinspektør: Der er indkøbt 2 borde-bænkesæt til Nordmolen. 
 

Inge – aktivitetsleder: ( via andre medlemmer af bestyrelsen.) 
Pinseturen gik fint med 23 deltagere og ???? både. 
Ren Havn den 7. juni var også en succes – der var over 60 
deltagere og der blev lavet en hel masse.  

  
Henrik – sejladsleder: ( via mail ) 

Vild med Vand d. 10/6 afholdt tilfredsstillende med omkring 25 
glade gæster.  Tak til de aktive deltagere.  
Der er allerede 5 elever på venteliste til sejlerskolen 2018.  
Single/double/multi-hand-sejlads den13. juni blev afviklet med 
rekordstort antal både = 13 

 
Jan S – formand: Der arbejdes i øjeblikket med problematikken omkring 

folkeregisteradresse på Bådehavnsvej 14. 
Vedrørende ”trekantpladsen” inderst på Fiskebroen mod 
vest, var der kommet et forslag til udnyttelse. 
Inden der tages stilling til dette, skrives der til Aalborg 
Kommune. 

 
                       Dorte – sekretær: Arbejder stadig med tilmeldings/betalingsmodul til 

hjemmesiden samt kalender på hjemmesiden. 
 Tester vores kommunikation med medlemmerne mail 

kontra hjemmeside 
 

Ad 5: Vores skeretær, Lone, er blevet gift. TILLYKKE 
 

Næste møder: 
Bestyrelsesmøde 31. august. 
 
 
Referent/DCA 
  

  
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 


