
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 2 
Dato: 14. december 2017 kl 19.00  
Næste møde: 18. januar 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  JS 

 Inge Bernstein IB  

 Linda Mortensen  (afbud)  

 Henrik Sakstrup  HS    

Dorte Carøe   DCA 

 Lone Gitte Straszek  LOS 

 Karsten Jørgensen KAJ 

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Posten blev fordelt. Aalborg Kommune har skrevet og gjort opmærksom på 

dækningen ved forsikringer. Alt er OK i SL.  
 
Ad 3: ANF:                        Ralvej er stadig ikke rigtig i gang.  

 
Der er sendt ansøgning til Aalborg Kommune om 
anlægsbro på Egholm af ANF i samarbejde med andre 

interessenter, blandt andet beboersammenslutningen på 

Egholm. 
 

ALH: Problematikken ved folkeregisteradresse i båden er vendt 
med en advokat. Vil blive punkt på 
forårsgeneralforsamlingen. 
 

VBH: Der har været afholdt et godt og konstruktivt møde med 
bådejerne på Vestre Nordmole. 
Vi overvejer procedure for dobbeltudlejning/JS 
undersøger.  
Fastmonterede måtter er ikke tilladt på broerne, da de 
rådner ( broerne) 
Der skal laves regler for landpladser/KAJ og JS  

 
SKH: Samme som VBH bortset fra Vestre Nordmole. 

   
 



Ad 4:              Lone – kasserer: Intet 
   

Karsten – fartøjsinspektør: Vil rydde op på sporristen i samarbejde med VB så 
området bliver mere attraktivt. 
Har været til møde med BEAS ( leverandør af vores 
betalingssystem til bl andet el) hos ANF om forskellige nye 
ting til betalingssystmet 
VB og SL går tur søndag 17/12 for at finde både og stativer 
uden ejer og mærkning. 

 Skilte til vinterstativerne fås hos Per Havnefoged. 
 
Linda – husinspektør: Klubhuset er udlånt 22. og 25. december under de 

sædvanlige regler: at klubhuset er åbent for medlemmer. 
 

Inge – aktivitetsleder: Der er medhjælperfest den 12. januar – indbydelse 
kommer snart ud. 
Der var knap 30 personer til gløgg/julegåtur – de spiste 
over 200 æbleskiver. 
Pinseturens relevans/form/sted og tidspunkt blev 
diskuteret. 

  
Henrik – sejladsleder: Har været til klubkonference i DS og fået inputs blandt 

andet til at rekruttere instruktører til Sejlerskolen. 
Har haft kontakt med en instruktør til forskellige kurser – 
blandt andet yachtskipper. 
 

Jan S – formand: Intet 
 

                       Dorte – sekretær: Undersøger (stadig) kalendermodul til hjemmesiden. 
Indmeldelsesblanket skal ændres for at overholde de nye 
regler i EU’s personregisterforordning, der træder i kraft i 
maj 2018. 
 

Ad 5: Intet 
 
Næste møder: 
Medhjælperfest 12. januar  
Bestyrelsesmøde 18. januar kl 1900 
Bestyrelsesmøde 15. februar kl 1900 
Rengøringsdag i klubben 17. marts kl 0900 
Generalforsamling 22. marts kl 1900 
Bestyrelsesmøde 27 marts kl 1900 
 
Referent/DCA 
 


