
SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
 

Referat af forårsgeneralforsamlingen 25.3.2015 
 
Dagsorden: 1.      Valg af dirigent.  
                     2.      Bestyrelsens beretning.  
                     3.      Regnskab og budget.  
                     4.      Indkomne forslag.  
                     5.      Drøftelse af sommerprogram.  
                     6.      Valg af revisor og revisorsuppleant (på ulige årstal)  
                     7.      Eventuelt.  
 
  
Ad 1:  Formanden, Jan Stage, bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Kaj Bach som dirigent, og han blev valgt 

med akklamation. Kaj Bach takkede for valget og tilliden og generalforsamlingen blev kendt lovligt 
indkaldt.  

  
Ad 2: Formanden gjorde status over det forløbne år. 
 Klubben: 
 Medlemstallet har været jævnt faldende i en årrække, men sidste år steg det med 24 nye, så vi nu er  

over 200 aktive medlemmer og et konstant antal på ca 15 passive medlemmer. 
 Vi har en rigtig god økonomisk situation. 
 Alle bådpladser i Vestre Bådehavn var lejet ud i 2014 og er allerede besat igen for i år. 
 I 2013 havde vi for første gang i en længere periode pladser i Skudehavnen ved vores bro, Nørrebro. Vi 

lejede med det samme 7 pladser ud og flere i 2014, hvor vi også lånte nogle stykker ud til VB, I år får vi 
ca 14 nye pladser, så vi i alt har 28. Lige nu har vi kun 5 pladser tilbage. 

  
 Aktiviteter: 
 Der er ret få deltagere til ordinære kapsejladser, men Snapsecup kører rigtig godt. 

Single/double/motorsejler-sejlads har et rimeligt deltagerantal og fortsætter i år med 3 sejladser. 
Der var igen forårstur til Frederica Boatshow i samarbejde med VB 
Pinseturen havde ca 20 deltagere. 
Vi mangler en DH-måler – tag fat i Niels Henriksen, hvis du er interesseret. 
Der er stor aktivitet til fester og der er indført en medhjælperfest for de, der hjælper med driften af 
klubben. 
Ren Havn bliver i år afholdt i SL-regi. Sidste år deltog ca 30 deltagere. Der må gerne deltage endnu 
flere i år. Det løber af stablen tirsdag 9. juni kl 1700 med start ved klubhuset. Man arbejder et par 
timer og så er der øl og pølser. 
Der er stor aktivitet mht fester og der er lavet en medhjælperfest, for de der hjælper med driften af 
klubben. 
 
Sejlerskolen  i 2014: 
Niels Henriksen er bestyrelsens ansvarlige, og leder er Peter Nielsen 
Sejlerskolen startede i 2013 med nogle få tilmeldte – fuldt hold i 2014 og i år har vi allerede 12 
tilmeldte og venteliste. 
Folderen må gerne gives til venner og bekendte 
Vi købte båd det første år, støttet af en donation fra SparNord, og vi har lige fået en donation fra Linds 
Fond til køb af nye sejl. 
Vi har 4 instruktører pt, men kunne sagtens bruge flere, så hvis nogen er interesserede eller kender 
nogen, så tag fat i Peter Nielsen, Niels Henriksen eller Jan Stage. Hvis I mangler noget uddannelse, 
finder vi ud af det- det vigtigste er at man har lysten til at lære fra sig. 
 



Alle disse aktiviteter arrangeres af sejladslederen Niels Henriksen og aktivitetslederen Gitte Østerlin, 
bakket op af aktivitetsudvalget. 
 
Havnen: 
Vi har fået forlænget vores bro i Skudehavnen, Nørrebro. 
Vilkår for dem, der ligger i Skudehavnen: vi betaler VB for andel i toilet og bad, pavillon, legeplads og 
grillplads – et fast engangsbeløb pr. plads og andel i løbende drift. 
 
Arbejder i hos os i 2014: 
Nogle pæle og bærende planker på en del af Fiskerbroen 
 
Arbejder i hos os i 2015: 
Forlængelse af Nørrebro 
Flere elstandere på Ny Vestre Bro og Fiskerbroen ( 1 på hver ) 
Ændring af pladser på Nordmolen – 4 smalle pladser bliver til 3 bredere pladser. 
Uddybning på østsiden af Ny Vestre Bro 
 
Aalborg Lystbådehavn ( ALH ): 
Vores deltagelse i ALH er godkendt på forårsgeneralforsamlingen i 2014. Formålet er at samarbejde 
med VB omkring administration af Havnen. 
Vi har købt fælles økonomisystem og server, Serveren er placeret hos JCD, Systemet er opdelt, så der 
er en SL-del, en VB-del og en ALH-del. 
Vi har ansat en kasserer: Peter Hinrup – tidligere kasserer i ANF og VB. 
Vi har nu betalingsstrøm hele året, både på vand og på land. Det fungerer fint. Man skal købe et 
strømkort i klubben og så tanke det op i automaten ved toiletbygningen. Afregning af el er overgået 
fra ANF til klubberne. 
Vi har fælles opkrævning af gæstepladsleje med VB. Der er indført forhøjet pris i højsæsonen og en ny 
pris for meget store både. ( se hjemmesiden under Aalborg Lystbådehavn ) 
Hvis man skal bruge sporristen i højsæsonen, skal det aftales med Per havnefoged senest dagen inden, 
så han kan nå at flytte både, der evt ligger i vejen. 
Vi har lige fået byggetilladelse til nyt masteskur som godkendt på en tidligere generalforsamling, Vi er 
nu ved at få priser hjem, og håber det bliver færdigt til efteråret. 
Det kommer til at ligge syd for det eksisterende og bliver magen til. 
 
Alt dette styres af formand Jan Stage, kasserer Lone Sørensen og fartøjsinspektør Lars Ø Nielsen. 
 
Klubhuset: 
I klubhuset har det mest stået på rottejagt, som nu er overstået. 
Det styres af husinspektør Linda Mortensen. Derudover har vi masteudvalg, som står for klargøring og 
op- og nedtagning af standermasten og så bruger en del medlemmer en lørdag i foråret på rengøring 
af klubhuset og arealer udenom ( rengøringsdag ) 
 
Administration 
Lone Sørensener ny kasserer og har overtaget jobbet efter Brian Lilholt 
Hjemmesiden er fælles med VB og ALH. 
Vi har med det nye system fået en generel mail til klubben: Mail@sejlklubbenlimfjorden.dk. 
Sekretær Dorte Carøe arbejder med dette. 
 
Det kommende år: 
Vi skal få ALH helt på plads 
Vi skal fortsætte udviklingen af Sejlerskolen 
Vi skal få det til at fungere rigtig godt i Skudehavnen – gerne med flere pladser. 
Den nye hjemmeside skal være helt færdig. 
 
 

mailto:Mail@sejlklubbenlimfjorden.dk


Spørgsmål til formandens beretning: 
Der er et problem med strømstik på landpladser – alle stik er optaget, og det er langt fra alle stik, der 
er penge på. Det er OK at hive stikket ud, hvis der ikke er penge på og man selv skal bruge strøm. 
Det blev der en diskussion om det rimelige i.  
Vi mangler information om dette  og et forslag kom frem om at sætte en label på alle strømstik, at der 
ikke må være stik i, når der ikke er penge på. 
På ANF’s hjemmeside kan havnereglementet findes og der står: El-kabler bedes fjernet fra el-
standerne, når el ikke benyttes (d.v.s. at der ikke er indlagt betaling på standeren). I modsat fald kan 
kablerne blive frakoblet uden yderligere varsel. 
 

 Formandens beretning blev derefter godkendt med akklamation af de 21 tilstedeværende 
medlemmer. 

 
 
Ad 3: Regnskab og Budget 

Regnskab og budget blev  gennemgået og godkendt med akklamation. 
Der var et spørgsmål om, hvad vinterliggerprisen går til – det blev der en del diskussion om – prisen vil 
blive taget op i ALH. 
 

Ad 4: Indkomne Forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
PAUSE  
 

Ad 5: Drøftelse af sommerprogram 
Aktivitetsprogrammet for sommeren blev gennemgået og uddybet. 
Standerhejsning vil blive med fællesspisning. 
 

Ad 6: Valg af revisor og revisorsuppleant 
 Revisor:  Hanne  B Knudsen ønskede ikke genvalg – i stedet blev Brian Lilholt  

  valgt in absentia 
 Revisorsuppleant: Lars Gelsing blev genvalgt. 
 Hanne B Knudsen fik tak for sine år som revisor 
  
Ad 7: Eventuelt  
 Formanden gennemgik situationen i ANF. 
 
 Dirigenten takkede derefter for god ro og orden.  
 Formanden bad forsamlingen rejse sig udbringe et trefoldigt leve for Sejlklubben Limfjorden og 

klubsangen blev sunget.  
  

 
 
 
 
Kaj Bach, dirigent  Dorte Carøe, referent 

  
 

 
 
 

   

 

 
  


