
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 3 
Dato: 18. januar 2018 kl 19.00  
Næste møde: 15. februar 2018 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.  
 
Ad 3: ANF:                        De nye vedtægter er til underskrift i medlemsklubbernes  

bestyrelser. 
Nørrebro bliver forlænget med ca 30 nye pladser og der  
arbejdes på at få de østligste broer drejet. 
A Enggård har købt Limfjordsværftet og alt vest for 
Mathis.  
 

ALH: Årsregnskabet er færdigt. 
Problematikken ved folkeregisteradresse i båden er ikke 
helt afklaret endnu. 
Ole Espensen fra VB, Peter Hinrup fra ALH og Karsten 
Jørgensen fra SL tager til FLID-møde i Frederikshavn, hvor 
dette er et underemne. 
Vil blive punkt på forårsgeneralforsamlingen. 
 

VBH: Intet 
 

SKH: Intet 
   
 
Ad 4:              Lone – kasserer: Rykker pt for kontingent og er ved at færdiggøre  
                                                 regnskabet. 
   Tager budget for 2018 med på næste møde 



Karsten – fartøjsinspektør: Der mangler ca 25 fartøjsskemaer. De pågældende vil 
blive rykket. 
Er så småt ved at tænke på fordeling af vandpladser. 
Arbejder med indretning og fordeling af Ralvej 

 
Linda – husinspektør: sygemeldt – Karsten er fungerende husinspektør. 

 
Inge – aktivitetsleder: Medhjælperfesten gik godt. 

Der udspandt sig en diskussion om, hvilke arrangementer, 
vi skulle gå ind i og hvis ansvarsområde de forskellige 
arrangementer var. 

  
Henrik – sejladsleder: Sejlerskolen er re-certificeret og det gælder 2 år mere. 

Arbejder videre med måder at rekruttere instruktører til 
Sejlerskolen 
Arbejder videre med kurser – for eksempel Yachtskipper 
3. Vi stiller lokaler til rådighed, hvis de afholdes ( vinter 
2018/2019 ) 
 

Jan S – formand: Niels Henriksen har gjort opmærksom på en app, hvor 
man kan se, hvor andre i klubben sejler hen. 

 Der arbejdes på en lukket facebook-gruppe med samme 
indhold 

 
                       Dorte – sekretær: Er pt lidt underdrejet, men undersøger (stadig) 

kalendermodul til hjemmesiden. 
 

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


