
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
 Referat af efterårsgeneralforsamlingen 28.10.2014 
 
Dagsorden: 1.         Valg af dirigent.  
                     2.         Forhandlingsprotokollen.  
                     3.         Fastsættelse af kontingent.  
                     4.         Indkomne forslag.  
                     5.         Drøftelse af vinterprogram.  
                     6.         Valg til bestyrelsen:     
                          a.      Valg af formand (på ulige årstal)  
                          b.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
  7.         Eventuelt. 
  
  
Ad 1:  Kaj Bach blev foreslået og valgt med applaus – og generalforsamlingen blev kendt lovligt indvarslet. 
  
Ad 2: Forhandlingsprotokollen havde været fremlagt og den blev godkendt uden kommentarer. 
  
Ad 3: Uændret kontingent – DKK 700,-/år for aktive og DKK 350,-/år for passive. 
  
Ad 4: Der var indsendt et forslag om flere el-stik på Fiskerbroen. 
 Niels, som havde indsendt forslaget, havde oplevet at komme hjem fra ferie og der var ingen ledige 

stik i 14 dage efter. 
  
 Formanden: Vi kan få alle de stik, vi vil, men hvis vi skal have flere stik, bliver pladslejen sat op. 
 Der er i øjeblikket i alt 84 stik: 24 på Nordmolen, 36 på Fiskerbroen og 24 på Ny Vestre Bro. 
  
 Der er bestilt en stander til Fiskerbroen og en til Ny Vestre Bro efter årets havnesyn. 
 
 I princippet mangler der ikke stik, men bare lidt disciplin: 
 Hvis man trykker på stikkene og der står 2,5 kr pr KwH er der ingen penge på stikket. 

Kontakt bestyrelsen, hvis dette sker – bestyrelsen vil så kontakte det pågældende medlem. 
 Der vil blive lavet kampagne herom til foråret. 
  
 Der blev spurgt, om Per Havnefoged fik mandat til at hive de ”tomme” stik ud, når han alligevel 

tømmer de tomme stik. 
 Kontakt bestyrelsen i stedet, hvis I opdager det. 
 
 Der kan være problem med galvanisk tæring, hvis stikkene sidder i og der ikke er forbrug, så brug kun 

stikkene, når der er brug for dem. 
 
 Niels trak forslaget, da der kommer 2 nye standere og håber der bliver lidt mere disciplin. 
  
Ad 5: Gitte gennemgik vinterprogrammet og de eneste spørgsmål der var, var til måneder og datoer. 

Vinterprogrammet bliver rettet og er derefter godkendt. 
PT er der opslag om julefrokost på tavlen – dette er ikke et arrangement fra aktivitetslederen. 

  
Ad 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Gitte Østerlin ( aktivitetsleder) var på valg og modtog genvalg. 
Niels Henriksen ( sejladsleder ) var på valg og modtog genvalg. 
Begge blev genvalgt med applaus.  
Brian Lilholt ( kasserer ) var på valg og modtog ikke genvalg 



Bestyrelsen foreslog Lone Gitte Sørensen – der var ingen modkandidater. 
Lone blev valgt med applaus. 
 
Valg af 2 suppleanter: 
Begge suppleanter ( Jan Borgen og Gunnar Danielsen ) ønskede genvalg, og da der ingen 
modkandidater var, blev de begge genvalgt. 
 
Kl 19.30 blev der holdt pause inden punktet eventuelt. 
36 medlemmer og 6 bestyrelsesmedlemmer var til stede. 
Generalforsamlingen blev genoptaget kl 1950  
 
Inden punktet ”eventuelt” sagde formanden følgende om den afgående kasserer: 
”Mundlam mødte han ej modgang” 
Brian bragte orden efter adskillige års uorden – Jan sagde tak til Brian og overrakte gave fra 
bestyrelsen ( en ølkurv ) for – ”Brian er aldrig blevet voksen, for han drikker hverken vin, cognac eller 
whisky. 
 
Den nyvalgte kasserer, Lone præsenterede sig. 
Hun har været  kasserer i en brydeklub og er pt kasserer i en linedanceklub. 
Hun arbejder i Randers med EDB og indkøb. 
  

Ad 7: Udvikling i klubben: 
 Vi har haft en nettotilgang af medlemmer i år på 23. 31 indmeldte og 8 udmeldte. 
 Det kan skyldes vores pladser ved Nørrebro i Skudehavnen og vores Sejlerskole. 
 Vi er gode til at tage imod/tale med nye medlemmer – bliv ved med det. 
 

ANF: 
Der er enighed om en mæglingsskitse i ANF 
Medlemsklubbernes bestyrelser udgør et nyindført repræsentantskab og stemmer efter 
udlejningsprocent. 
 
ALH: 
Vi laver driftsselskabet ALH ( Aalborg Lystbådehavn ) og der vil være stiftende bestyrelsesmøde 10. 
eller 11. november. 
ALH starter pr 1/1 2015 og opkrævning på bådplads for 2015 udsendes forhåbentlig fra ALH i stedet 
for fra Limfjorden. MEN: fartøjsskemaer indsendes som normalt med deadline 31/12 2014.  
Der ansættes en administrator i ALH. 
Der blev stillet spørgsmål om hvorfor ALH skal have en administrator. 
Kassererjobbet i vores klub er ikke for ”hvide mennesker” så ALH får alt det besværlige såsom 
”pælekasse” og administration af klubhus. 
Derfor er det nødvendigt med en betalt administrator. 
 
Masteskur 
Der er sendt ansøgning til kommunen og rykket – der ligger en foreløbig tilkendegivelse, at det måske 
er OK. 
 
Klubhus: 
Senest til afriggerfesten oplevede vi, at der en del gange er for lidt plads i vores klubhus. 
Kaj Bach har derfor regnet på en udvidelse. 
Hvis en udvidelse koster 700.000 vil det betyder en stigning i kontingent/pladsleje for hvert medlem 
på ca 180 kr/år over 30 år. 
Bestyrelsen bad om en tilkendegivelse om det var en god ide. 
- Check kommuneplanerne 
- Hvad med skydedøre og et telt 
- Lidt svært at tage stilling 



- Byg evt ovenpå 
- Hvis vores nettotilgang fortsætter, skal vi have mere plads. 
- Brug pengene på Sejlerskolen – kerneområdet i klubben er sejlads 
Der var dog almindelig stemning for at bestyrelsen arbejder videre med om/tilbygning af klubhuset. 
 
Landpladser og masteskur: 
Der er nogle udfordringer med hensyn til landpladser om vinteren. 
Husk 80 cm mellem bådene på sporristen 
De, der har faste stativer kan stå på p-pladsen ved VB og ved vores klubhus. 
Husk at alle løse genstande på masterne skal afmonteres. 
Bom og stag lægges på spærene i masteskuret, så der er bedre plads til masterne på hylderne. 
  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Der blev råbt et tre-foldigt leve for Sejlklubben Limfjorden og klubsangen blev sunget. 

                       
 
 
 
 
 
 
 

Kaj Bach, dirigent  Dorte Carøe, referent  

 


