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Mødereferat

Emne:
Dato:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
04. juni 2018
Jan Stage(JS), formand, formand SL
Lars Nielsen(LN), næstformand, formand VB
Lone Gitte Strazek(LGS), kasserer SL
Claus Heikel (CH), kasserer VB
Karsten Jørgensen(KJ), fartøjsinspektør SL
Esben Juul Knøss(EJK), fartøjsinspektør VB
Per Jensen(PJ), havnefoged ALH
Peter Hinrup (PH), administrator ALH (referent)

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Punkt
1

Sidste mødereferat, opfølgning og godkendelse
Status ALH: Økonomi, gæstesejlere, udlejning mm
Status ANF projekterne
Fuldtidsbeboere i havnene
Søsætning af både i VBH
Bådopstillingspladser (landpladser)
Vejlaug for Bådehavnsvej
Skiltning på sydkajen i SKH ved optagning/søsætning
Afregning af langtidsliggende gæstesejlere
Diverse omkring klubhusene
Mastekran
Havnekontor
Diverse
Næste møde
Indhold
Sidste mødereferat

Ansvarlig

Alle punkter var gennemført eller behandles særskilt senere.
2

Statusrapport ALH
Økonomi: følger budgettet, ingen specielle afvigelser.
Gæstesejlere: Vi ligger p.t. ca. 25% over sidste år på samme tid.
Mon ikke det har noget at gøre med det gode vejr i maj!?
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Senest
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Udlejning af bådpladser: VB har 100% belægning plus venteliste, p.t.
12 medlemmer.
SL har enkelte ledige pladser, men ikke ret meget længere!
Og nye medlemmer kommer stadig til. Da vi i år har øget antal
bådpladser med 19 i Skudehavnen (SKH) og 9 i Vestre Baadehavn
(VBH), må det siges at se ret fantastisk ud!
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Status ANF projekterne
Det er vist ingen hemmelighed, at forårets projekter har været
problematiske. P.t. er der 2 alvorligt udestående problemer:
> På vestsiden af VB Bro7 er der 4 store både, som simpelthen ikke
kan komme hverken ind eller ud af deres pladser. Skyldes at
afstanden mellem Bro7 og Nørrebro/Bro6 er for kort. Eneste
mulighed lige nu er at bytte de 2 store Y-bomme på vestsiden med
mindre bomme på østsiden. Det undersøges, om noget sådant
overhovedet er realistisk muligt.
> Der er blevet uddybet i SKH men ikke godt nok. Der er fortsat
problemer inderst på både Bro7 og Nørrebro/Bro6 samt enkelte
steder på både Bro 4 og 5. Der bør pejles og uddybes igen.
Ligeledes mangler uddybning ved Vestre Nordmole i VBH.
>Herudover enkelte mindre ting, som fortsat ikke er færdiggjort.
Arbejder er dog i gang. JS tar fat i Peter Simonsen fra ANF.

4.

Straks

JS

Straks

LN, JS

Juni

Fuldtidsbeboere i havnene
VB arbejder på et oplæg til regelsæt herfor. Fremsendes når færdigt
til alle mødedeltagere.
Målet er, at det endelige regelsæt naturligvis skal gælde for begge
sejlklubber.

5.

PJ

Søsætning af både i VBH
Der var i foråret en hændelse, hvor en del små både blev søsat i den
vestlige ende af VBH ved SL’s klubhus. Dette må ikke ske mere, da
bolværket ikke er gearet til så tunge køretøjer. Isætning med kran
må kun foregår på sydkajen i SKH.

6.

Bådopstillingspladser/landpladser
> Ralvej: Aalborg Kommune har lovet færdiggørelse af arealet i
sommer. Herefter skal der flyttes en del rundt med stativer/vogne
og laves en ny plan for området.
> Både uden vandplads kan kun henligge på land i 2 år, med mindre
der gives dispensation. Flere medlemmer har overskredet denne
grænse. Der udarbejdes en liste over alle helårs landpladser med
angivelse af antal år, bådene har ligget der.
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PJ, KJ, EJK

PH

Juni
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7.

Vejlaug for Bådehavnsvej
Der har været afholdt møde med flere af ”beboerne” på
Bådehavnsvej omkring mulig etablering af et vejlaug for området.
Både VB og SL deltog.
Konklusionen blev, at vi gerne vil være med i et fællesskab, men vi
kan kun deltage som observatører, da vi ikke ejer jorden (det gør
som bekendt Aalborg Kommune).

8.

Skiltning på Sydkajen i SKH
Ved isætning/optagning af både i SKH opleves stigende problemer
med parkerede biler mm. AVAS truer med at forhøje priserne, hvis
situationen ikke forbedres.
Aalborg Kommune har anmodet om et oplæg til skiltning.

9.

PJ og KJ

Juni

Det blev vedtaget at udskifte den eksisterende og udtjente
mastekran med en ny med motor. Der indhentes mindst 2 tilbud på
komplet løsning (fundament, installation, undervisning mm)

KJ

Juni

Der var enighed om at etablere et undervisningsforløb omkring
betjening, og kun ”certificerede” medlemmer må anvende kranen.
Kan styres via chipkortet som på spillet.

KJ

Afregning af langtidsliggende gæstesejlere
Vi oplever hvert år adskillige gæster, som ønsker langtidsplads, ofte
uden at de selv er til stede i en periode. I sådanne tilfælde aftales en
reduceret pris afhængig af periode, bådstørrelse, årstid mm.
Vi bør altid kræve forudbetaling ved sådanne arrangementer (sker
dog også oftest i dag).

10.

Diverse omkring klubhusene
Det blev vedtaget, at den daglige ”kontrol” af begge klubbers
klubhuse (toiletpapir, tømning af skrald mm) overflyttes til ALH. Det
vil sige, at PJ udfører dette arbejde som en del af ALH aktiviteterne.

11.

Mastekran

Målet er, at kranen er klar inden optagningssæsonen begynder.
12.

Havnekontor
Der arbejdes på 2 mulige løsninger for etablering af selvstændigt
havnekontor.
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LN og CH
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13.

Diverse
> Autocampere: Det burde nu være muligt at etablere et mindre
antal autocamperpladser på vores havneområder, som vi ser skyde
op stort set overalt omkring os. Flere mulige placeringer blev
diskuteret.
- Christianshåb forplads
- Nokken og græsareal for enden
- Svinget i VBH ved SL’s nye masteskur
- Græsareal over for B/T bygningen i VBH
Det undersøges, hvad man har gjort i for eksempel Egå og Marselis
havnene.
Prisen vil være den samme som for de mindste gæstebåde. Menuen
på vores automater tilrettes.
PJ placerer de campere, som henvendes sig, hvor de ikke generer.
> El til bådene på vestlige nordmole i VBH: Disse har i dag separate
undermålere, en per båd. Det undersøges, om 2 betalingsstandere
kan etableres, så bådene her kommer på samme system som alle
andre.
> Persondataforordning: PH har indhentet databehandleraftaler
med vores dataleverandører (JCD og Dataløn) og har udarbejdet
forslag til privatlivspolitikker for både ALH, VB og SL. De er alle en
smule forskellige, da SL er medlem af Dansk Sejlunion, det er VB
ikke, de 2 klubber har kun medlemmer og registrerer ikke følsomme
data herpå. ALH har kun ansatte og registrerer derfor følsom
information.
Hver sejlklub udsender politikken til deres medlemmer og lægger
den på hjemmesiden.

14.

Næste møde
Indkaldes når der er behov herfor.
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PH

Juni

PH

Juni

PJ og KJ

Juni

PH

Juni

