
SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
 

Referat af forårsgeneralforsamlingen 16.3.2017 
 
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.  
 
Tilstede: 43 medlemmer og bestyrelsen (6 medlemmer). 

1. Valg af dirigent. 

Kaj Bach blev valgt til dirigent for generalforsamlingen. 
Kaj kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og kunne afvikles. 
Der blev stillet spørgsmål til starttidspunktet, da det stod som kl 18 på aktivitetsplanen, men det stod korrekt som kl 
19 på indkaldelsen. 
 
2. Bestyrelsens beretning. (Ved formand Jan Stage.) 

Overordnet 

Medlemstallet: I 2009 havde vi et lavpunkt med 185 aktive og passive medlemmer. Siden er det gået fremad og siden 
starten af Sejlerskolen og etablering af Nørrebro i Skudehavnen er der rigtig sket noget. Med udgangen af 2016 var vi 
221 medlemmer.  

Bådpladser: Vi har 114 bådpladser i Vestre Bådehavn og 28 i Skudehavnen, så vi har 142 pladser i alt, hvoraf 8 i 
Skudehavnen er udlånt til VB. Pt er alle på nær 1 udlejet. Men som regel forsvinder nogle få, når regningen forfalder. 
På grund af forskellige udgifter har vi besluttet at sætte pladslejen op til 200 kr /kvm 

 Vores økonomi er god – mere senere under  regnskabet.  

Aktiviteter 

Sejladsaktiviteter i 2016: 

 Snapsecup og 3 single- og doublehand med rimeligt deltagertal 

 Tursejlads: pinsetur med fornuftigt antal deltagere. 

Sejlerskole: 

 Organisation: Henrik Sakstrup (ny sejladsleder) er bestyrelsens ansvarlige, og Peter Nielsen er daglig leder  

 Startede i 2013 med 3 elever. I år har vi 7 hold med cirka 20 elever – fordelt på 3 hold: 1. år , 2. år og 
kapsejlads. 

 Vi købte en H-båd det første år støttet af en donation fra SparNord og fik i 2015 en donation fra Linds fond til 
køb af nye sejl. I 2016 købte vi en båd mere og har købt nye sejl til den. 



 Økonomien ser fornuftig ud, selv om vi sidste år satte prisen ned. Det skyldes et stort arbejde med at skaffe 
sponsorer. Vi har Nordjyske Bank som hovedsponsor og en del andre på skiltene på havnen. 

  Den store flaskehals er instruktører. Vi har 7 lige nu, men kunne sagtens bruge 2-3 mere. Så hvis nogen af jer 
er interesserede eller I kender nogen, så tag fat i Henrik Sakstrup, Peter Nielsen eller jeg. Hvis I mangler noget 
uddannelse, skal vi nok klare det – det vigtigste er, at I har lysten til at lære videre til andre medlemmer. 

 Vi arbejder på modeller for Taskesejlads, hvor medlemmer kan leje skolebåden uden instruktører. 

Landaktiviteter 

 Der er stor aktivitet til fester/arrangementer i løbet af året. Vi har fået ny aktivitetsleder: Inge Bernstein. 

 Der blev afholdt medhjælperfest i februar for de frivillige, der hjælper med driften af klubben. Vi kan altid 
bruge flere, så kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du har lyst til at hjælpe- 

 Ren Havn: Der er mange deltagere fra klubben og der må gerne deltage lige så mange i år. Det er vores tur til 
at holde det i år. Man arbejder et par timer, og så er der øl og pølser  ved klubhuset 

Havnen 

  
ANF  (økonomi under eventuelt) 

 Der er udført følgende arbejde hos os i 2016: Nye elstandere på Ny Vestre Bro og Nørrebro 

 Der er kun småting planlagt i 2017: Forpladsen ved Christianshåb 
 

Aalborg Lystbådehavn (ALH) 
 

 Formål: samarbejde med VB omkring administration af havnen og pladserne. 

 Den formelle etablering er afsluttet. 

 Vinterpladser på Ralvej: Vi får et lidt større areal, og det bliver renoveret. Vi deler med VB og Fiskeklyngen. 
Vi flyttede stativerne væk og de kommer tilbage i løbet af maj måned. 

Det kommende år: 

 Konsolidere os i Skudehavnen og få det til at fungere godt – gerne med flere pladser 

 Få ALH helt på plads 

 Fortsætte udviklingen af Sejlerskolen og blive i stand til at tilbyde taskesejlads 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
3. Regnskab og budget. 

Kasserer Lone Sørensen gennemgik regnskabet samt budgettet. Pladslejen er for første gang i mange år steget Ny pris 
er 200 kr /m2.  
Lone skitserede, hvad det betød i kroner for forskellige bådtyper. 
 
Regnskab og budget blev godkendt. 



 
4. Indkomne forslag. 

Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen: 
 
”Aktive medlemmer kan, for en periode på maksimalt 2 år, leje en landplads uden tilhørende vandplads. Under 
særlige omstændigheder kan bestyrelsen dispensere fra denne 2-års regel. Gebyret for disse landpladser fastsættes 
årligt af bestyrelsen” 
 
Jan Stage uddybede forslaget, der er for at undgå at landpladser bliver brugt uden en tilhørende vandplads. Der står 
nogle både, der har stået på land i flere år og optager plads, der kunne bruges af både med vandplads. 
Keld ( Nordlys ) spurgte om det betød, at man kunne stå på land i 2 år og derefter sætte båden i vandet. – det blev 
bekræftet. 
Freddy mente, at det er svært at få havneplads og man derfor burde kunne stå mere end 2 år, hvis man lavede noget 
på båden. Det var en anden problemstilling, som skal tages op med fartøjsinspektøren. 
Jens Bro Holmen mente det var et fint forslag. 
 
Forslaget blev vedtaget med applaus 
 
Derefter blev der  foreslået pause, men Peter Hinrup fortalte i forbindelse med ovenstående forslag, at der vil blive 
lavet sedler/mærkater til både på landpladser. Per Havnefoged skriver derefter medlemsnummer på og disse 
mærkater kan blive sat på vognene. 
Vogne/både uden mærkater vil blive fjernet. 
 
Pause kl 1940 – og generalforsamlingen blev genoptaget kl 2000. 
 
5. Drøftelse af sommerprogram. 

Aktivitetsleder Inge Bernstein gennemgik sommer-aktivitetsprogrammet. 
 
Der var en tilføjelse – nemlig et arrangement med vedligehold af motor og rig, der vil finde sted 11. april i klubhuset. 
Den 10. juni er der indvielse af Vestre Fjordpark samt Vild med Vand og Aalborg Regatta. I den forbindelse er der 
nogen planer omkring SL’s deltagelse-blandt andet Åben båd og prøvesejlads. Hvis man er interesseret i at hjælpe, så 
meld Jer til sejlerskoleleder Peter Nielsen, sejladsleder Henrik Sakstrup eller formand Jan Stage. Det er vigtigt at 
understrege at programmet endnu ikke er  fastlagt. 
Claus Heikel meldte sig straks. 
 
Inge efterlyste medlemmer til aktivitetsudvalget – her meldte Claus Heikel sig også til. 
 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant (på ulige årstal) 

Både revisor Brian Lilholt og revisorsuppleant Lars Gelsing modtog genvalg og de blev valgt med stor applaus. 
 
7. Eventuelt.  

Jan Stage gennemgik principper og regnskab for ANF 

Kaj Bach spurgte om hvor mange penge, der stod på bogen – der står 4,6 millioner Kr. Der er ønske om, at der altid 
står 3 mill kr. til uforudsete udgifter i havnene. Grunden til, at der pt står så mange er, at arbejderne i Nørresundby er 
flyttet fra efterår 16 til forår 17. Der kommer hvert år 2,3 mill kr. i indtægt fra havnenes 1000-1100 pladser. 
Regnskabet kan ses på hjemmesiden.  

I 2012 indgik ANF en ny 30 års brugsaftale med Aalborg kommune. De 5 klubber, som er med i aftalen, er A.S., S.L., 
V.B., Fiskerklyngen og Nørresundby.  
Samarbejdsklimaet i ANF er bedret. 



 
ALH:  
Peter Hinrup ( administrator og kasserer ) og Per Jensen (havnefoged ) blev præsenteret. 
 
Peter Hinrup gennemgik hvad der blev administreret i ALH: 
Bad-/toiletbygninger i begge havne -klubhuset ”Sekskanten” i Skudehavnen-mastekran og ophalerspil-el- og 

vandinstallationer på broer og på land-renovation af containere og miljøskure-vores fælles IT systemer-bådpladser, 

vand og land: fartøjsskemaer, tildelinger, opkrævninger, rykkerprocedurer mm.-kollektiv ansvarsforsikring-fælles 

forsikringer-hjemmeside, gæstebrochure, marketing generelt-grønne områder og landpladsområder-

betalingsautomaterne-opkrævning af gæsteleje-frihavnsordning-udstedelse og administration af chipkort- udlevering 

af standere for SL. 

Og sidst, men absolut ikke mindst: Servicering af gæstesejlere samt Servicering af medlemmer. 

ALH er på udkig efter en havneassistent til at aflaste Per, så hvis du kender nogen med god tid i sommerhalvåret, så 

kontakt en fra bestyrelsen. 

Spørgsmål:Hvorfor skal vi have ALH ? Svar: i stedet for at leje en bogholder, flyttede vi den besværlige del af 

regnskabet til ALH. 

Hvorfor er det ikke én klub? – Vi er 2 forskellige klubber med forskellige holdninger og interesser – men på sigt kan 

man måske se VB’s og SL’s både blandet på broerne for at udnytte pladserne bedst muligt. 

Hvornår får SL motorbåde ? – de nuværende vedtægter siger, at både i SL skal kunne fremføres for sejl alene. 

Jan Stage: Fremtidige projekter: der ligger nogle projekter ved kommunen – blandt andet en ekstra hal på sporristen – 

udvidelse af vores klubhus ( incl indragelse af vejen til udendørsareal) og grejhuse i Skudehavnen. De vil koste ca 65-

90.000 pr hus. Der blev spurgt, om vi skal arbejde videre med det i ALH-regi. 

Det vil give en barriere mod vandet – ingen natur 

Spørg dem der ligger i Skudehavnen 

Flyt dem til Sydsiden af Skudehavnen 

Christianshåb: Christianshåb er arbejdsrum og ikke lagerrum – det østlige skal ryddes til Sejlerskolen senest 1. april – 

det der ligger der efter 1. april vi blive fjernet. 

Skal vi få lavet profiltrøjer? – ja – i en ordentlig kvalitet 

Lars Hasager: lyden i klubhuset er blevet meget bedre og det er nogle pæne lamper. 

Ole Gammelmark spurgte til planerne for spritgrunden – klubben har fået materiale fra kommunen i eboks. Det vil 

blive hængt op på opslagstavlen ( er gjort) 

Keld ( Nordlys): havde sat en foldestige, der kunne laves om til stillads i Christianshåb – den er væk nu. 

Kaj Bach takkede for god ro og orden 

Jan Stage takkede Kaj Bach – derefter blev klubsangen sunget og et trefoldigt leve for Sejlklubben Limfjorden blev 

råbt. 
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