
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 8 
Dato: 25. juni 2018 kl 19.00  
Næste møde: 28. august 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  LM  

 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:                     Der er afholdt bestyrelsesmøde 29/5 – referatet kan ses
   på www.anf-adm.dk 

Der vil blive foretaget en evaluering af bådpladserne på 
bro 6 og 7 til efteråret som konsekvens af, at bro 6 er 
blevet forlænget. 
 

ALH: Der er afholdt bestyrelsesmøde i ALH. Referatet kan læses 
her. 
http://aalborglystbaadehavn.dk/UserFiles/file/ALH_filer/B
M/2018-06-04_ALH_BM.pdf 
Det skal nævnes, at vi ligger 25 % over antal af 
gæstesejlere i forhold til 2017 
 

VBH: Intet 
 

SKH: Intet 
 

Ad 4:              Lone – kasserer: Ikke flere restancer 
Økonomien ser OK ud. 

 
Karsten – fartøjsinspektør: Der er opsat borde-bænkesæt og ryddet op på Ny Vestre 

Nordmole. Der bliver bestilt en flagstang til SL-stander 
samt rød/grøn-skilte. 

http://www.anf-adm.dk/
http://aalborglystbaadehavn.dk/UserFiles/file/ALH_filer/BM/2018-06-04_ALH_BM.pdf
http://aalborglystbaadehavn.dk/UserFiles/file/ALH_filer/BM/2018-06-04_ALH_BM.pdf


Der er opsat el-standere i lighed med  resten af 
bådpladserne. 
Der er drøftelser omkring standard-stativer på 
vinterpladserne på græsarealet over for VB 
 

Linda – husinspektør: Sørger for at der kommer føler på lamperne på 
toiletterne. 

 Husordenen er sat op igen – samt husregler for orden i 
køkkenet. 

 Justerer antal store standere ved næste bestilling 
 

Inge – aktivitetsleder: Intet. 
   
Henrik – sejladsleder: Vild med Vand havde i alt 480 gæster. 

I Vestre Bådehavn var der 125 – der var 40 personer 
ombord i både og 30 ude at sejle. 
Stor tak til tovholderne Knud Suhr og Poul Berg 
Mortensen. 
2 ud af 3 single/multi-sejladser er gået godt med god 
deltagelse af skolebådene som multi-hands. 
 

Jan S – formand: Intet 
 

                       Dorte – sekretær: Efterser / redigerer velkomstbrevet til nye medlemmer 
  

 
Ad 5: Det blev vedtaget – på forsøgsbasis – at tillade 

medlemmer at sætte cykler i masteskuret, mens man 
sejler. 
Perioden er 15/6 – 15/8 2018 og cyklerne skal sættes, 
hvor der ikke ligger master og cyklerne skal mærkes med 
navn og telefonnummer. 
 

 
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde: 28 august kl 1900 
Bestyrelsesmøde: 2. oktober kl 1900 
Bestyrelsesmøde: 18. oktober kl 1900 
Generalforsamling: 23 oktober kl 1900 
 
Referent/DCA 
 


