CVR: 37194273
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aalborglh@outlook.dk

Mødereferat

Emne:
Dato:
Deltagere:

Afbud:

Bestyrelsesmøde
21. april, 2016
Jan Stage (JS), formand, formand SL
Johnny Iversen (JI), kasserer VB
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør VB
Per Jensen (PJ), havnefoged ALH
Peter Hinrup (PH), kasserer ALH (Referent)
Hans R. Petersen (HRP), næstformand, formand VB
Lone Gitte Sørensen (LGS), kasserer SL
Jan Borgen (JB), fartøjsinspektør SL

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Punkt
1

Sidste mødereferat, opfølgning og godkendelse
Status drift af ALH
Ralvej projektet
Sydkajen i Skudehavnen
Ændring af skilte mm
Diverse
Næste møde
Indhold
Sidste mødereferat

Ansvarlig

Senest

PH

Maj

Punkt 1, Grillplads ved Nørrebro/Bro 6: Projektet blev vedtaget på
sidste møde. LGS udsender mail til alle medlemmer på broen med
opfordring til at tilmelde sig en arbejdsweekend.

LGS

April

Punkt 2, mastekran og spil: Renovering/godkendelse af mastekran
(estimat 23.000 kr.) var godkendt via mail. Ole Espensen (VB) fra VB
arbejder videre med tilbud på tilsvarende projekt omkring spillet.

OE

April

Punkt 1: På VB’s generalforsamling den 31. marts blev det vedtaget,
at VB atter indtræder i Frihavnsordningen med virkning fra 2016.
Det betyder at alle broer i begge vores havne nu bliver FH-broer.
For at forhindre FH-gæster i at ”pendle” mellem klubberne broer
tages kontakt til FH-administrationen med henblik på at få SL’s og
VB’s medlemskab ændret til ALH.
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Punkt 7, Samarbejdsaftale VB <-> SL for 2016: Er godkendt af SL’s
bestyrelse, afventer VB’s ditto. PH genfremsender aftale til HRP.

HRP

Maj

Punkt 8, Samarbejdsaftale ALH <-> Fiskerklyngen for 2015 og 2016:
JS har fået aftalerne godkendt af FK med et ændret
administrationsgebyr.
JS sender aftalerne til PH, som fremsender faktura til FK.

JS / PH

April

PH

April

PJ

April

HKK

Maj

PH / PJ

Maj

Alle øvrige punkter var gennemført.
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Status drift af ALH
PH oplyste, at ALH nu er ”fuldt kørende” og alt fungerer nu
(næsten) perfekt.
PH oplyste, at der er behov for yderligere kapitaltilskud fra
klubberne og kontakter derfor de 2 klubkasserere herom.

3

Ralvej projektet
Rydningen af Ralvej kører efter planen og vil være fuldt tilendebragt
inden udgangen af april. PJ er ansvarlig for fjernelse af restaffald på
området, når alt øvrigt er flyttet.
HKK og PJ har haft møde med Aalborg Kommune (AK) som har lovet
at etablere el på de midlertidige standpladser på græsarealet syd
for Skudehavnen.
Vedrørende det nye, renoverede område, som vi overtager til
efteråret, oplyste AK på mødet, at de er nødt til at anvende en
delmængde heraf til skurvogne mm i forbindelse med færdiggørelse
af det øvrige Vestre Fjordpark projekt. Vi får derfor først det fulde
område overdraget midt 2017.
Vedrørende layoutet af området er det med FK aftalt, de bebor det
østlige område med indkørsel fra Vestre Fjordvej. ALH-medlemmer
får indkørsel fra Ralvej, hvor bommen fra Nokken i Skudehavnen
monteres. HKK tar igen kontakt til FK med henblik på at
genforhandle den procentuelle fordeling af det totale område
mellem FK og ALH.

4.

Sydkajen i Skudehavnen
AK og Aalborg Havn har givet tilladelse til, at vi etablerer en el- og
vandstander på kajen til brug for gæstesejlere. ALH skal selv afholde
alle omkostninger hertil.
El-stander med 6 udtag bestilles hos BEAS, og projektet etableres.

5.

Ændring af skilte mm.
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Ialt 6 skilte monteres på bolværket mellem broerne i Vestre
Baadehavn (VBH), rettet mod gæstesejlere. Skiltene oplyser, at
fortøjning kan tillades efter aftale med havnefogeden.
Skilt ved automat i VBH ændres grundet VB’s deltagelse i FH.
Af samme årsag fjernes FH skilte på SL broer.
Nyt skilt ved tømmestation i Skudehavnen. Henviser til
bad/toiletbygning og billetautomat i havnen.
Hjemmeside opdateres med FH information, nye planer over
havnene samt henvisning til Sydkajen for specielt store både.

6.

Maj

PH

Maj

PJ

Maj

Diverse
HKK har bestilt 1 km (én kilometer!) kvalitetsvandslange. Monteres i
løbet af maj på alle broer/moler. Monteres på udvalgte haner med
spændebånd som gøres meget faste! Gamle udslidte slanger
kasseres.
På fremtidige bestyrelsesmøder aflægger PH økonomistatus i let og
overskuelig form.
Der er i dag monteret en separat el-måler, som dækker
Nørrebro/Bro 6 i Skudehavnen. Efter etableringen af ALH er denne
måler overflødig og bør fjernes/udgå. PH tar kontakt til ANF.
Der etableres gratis WIFI i/omkring SL’s klubhus. Køb/installation
betales af SL.
Herefter vil der være WIFI i/omkring alle 3 klubhuse i de 2 havne.
Driftsomkostninger betales af ALH. Nettenes navn bliver
ALHinternet.

7.

PJ alle skilte

PH

PH

April

JI

Maj

Næste møde
Ikke aftalt. Etableres når der føles behov herfor.
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JS/PH

