
 

 

 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr 10 
Dato: 25.september 2013 kl 19.30  
Næste møde: 22. oktober 2013 kl 19.30 
 
Dagsorden: 1: godkendelse af referat 
 2: indkommen post 
 3: Vestre Bådehavn/ANF 
 4: løbende og nye sager 
 5: eventuelt 
 
Til stede: Jan Stage 

 Niels Henriksen  

 Linda Mortensen 

 Gitte Østerlin  

 Dorte Carøe 

 Brian Lilholt  

 Flemming Bindner (afbud ) 

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Post blev fordelt. 
   
Ad 3: 19/9 var der møde i ANF. Der var blandt andet diskussion om 

genudlejning/dobbeltudlejning af pladser og beregning af langskibspladser og y-
boms-pladser. Der er nu fælles regler for afregning til ANF. 
Vedrørende betalingsel er Beas, der har leveret systemet og standerne nu klar med 
et modul, der også kan håndtere tilbagebetaling. Det har testet, og det kører. Der 
mangler godkendelse fra Nets, før det kan sættes i gang. 
26/9 er der møde med kommunen omkring vores forventninger til vedligeholdelse af 
de grønne områder 
Der er kræfter i gang omkring en anlægsbro ved Egholm og vi afventer. 
Hvis vores kasserer har forfald til kasserermøde i ANF, sender vi en anden. 
Hals Motor Værksted har overtaget Aalborg Marine Motor. 

 
Ad 4: Brian-kasserer: Alle reklamer på reklameskiltene er nu betalt.                                                                          

 
                        Niels – sejladsleder: den 3. single-hand-sejlads blev glemt. Den afholdes 

sandsynligvis i uge 40/41. 
Der er afholdt Snapsecup med fin deltagelse af 11 både. 
 

                        Gitte – aktivitetsleder: Er ved at planlægge afriggerfesten. 
 



 

 

                        Linda – husinspektør: Planlægger medhjælperfest og får lavet de sidste ting i 
mødelokalet, så låsen kan udskiftes fra bestyrelsesnøgle til 
medlemsnøgle. Sørger også for at få vores fordør tæt. 
Gaver hænges op i uge 42. 
 

Dorte – sekretær: Er ved at lave et galleri på hjemmesiden – billeder 
modtages med tak. 
Der er også lidt justering med nyhedsdelen. 
 

Ad 5: Et medlem har solgt sin båd og meldt sig ud, men har 
ladet båden ligge. Den nye ejer er ikke medlem. Derfor 
skal der betales gæsteleje af båden. 

 
Generalforsamlingen blev ”vendt”.  

  
   
 

Møder indtil efterårsgeneralforsamlingen 24. oktober 2013: 
Tirsdag 22 .oktober. 
 
 
referent: DCA 
  

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


