CVR: 37194273
www.aalborglystbaadehavn.dk
aalborglh@outlook.dk

Mødereferat

Emne:
Dato:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
24. september 2019
Lars Nielsen (LN), formand, konstitueret formand VB
Jan Stage (JS), næstformand, formand SL
Claus Heikel (CH), konstitueret kasserer VB
Knud Suhr (KS), kasserer SL
Esben Juul Knøss(EJK), konstitueret fartøjsinspektør VB
Mogens Kronborg Larsen (MKL), observatør SL
Per Jensen (PJ), havnefoged ALH
Peter Hinrup (PH), administrator ALH (referent)
Fraværende: Karsten Jørgensen (KJ), fartøjsinspektør SL

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Punkt
1.

Sidste mødereferat, opfølgning og godkendelse
Bestyrelsessituationen i VB og betydning/indflydelse for/på ALH
Indførelse af stabelstativer
Diverse
Næste møde

Indhold
Sidste mødereferat

Ansvarlig

En del punkter var gennemført. Udeståender:
1. Personalesituationen i ALH.
Der arbejdes videre med sagen.
2. Sporristområdet. Diverse reparationer.
KJ/MKL styrer projektet
3. Kontorpavillon.
ANF arbejder på sagen.
4. Diverse skilte på broerne, minimumslængde mm
5. Parkering Ralvej, etablering af træbom e.l. som vurderes at ha
en ”afskrækkende” virkning på udefra kommende billister.

1

Senest

JS
KJ og MKL

Er i gang

ANF
PJ
EJK

Forår
Oktober
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2.

Bestyrelsessituationen i VB
Som det vil være de fleste bekendt, meddelte den samlede
bestyrelse i VB den 15. september, at den per denne dato har
trukket sig og derfor nu udelukkende fungerede på konstitueret
basis som at forretningsudvalg frem til den ekstraordinære
generalforsamling den 17. oktober.
Bestyrelsen i ALH besluttede derfor ikke at tage nye beslutninger
på dette møde men kun følge op på/effektuere beslutninger,
der var taget tidligere.

3.

Indførelse af stabelstativer
På det positive informationsmøde den 9. september blev der
indgået og underskrevet en del kontrakter. Det besluttedes at
udsende mail til dem, der tidligere havde udvist interesse men
ikke havde deltaget i dette møde.
Det er nu gjort for VB medlemmer.
Udsendes ligeledes for SL medlemmer. DCA fra SL hjælper.

4.

PH

25. sept.

På sidste møde blev det besluttet at købe en gaffeltruck. Vi har
fået nyt tilbud på leje/køb af brugt truck. Tilbuddet blev
accepteret og kontrakt kan nu indgås.

EJK

25. sept.

Containere. På sidste møde blev det besluttet at købe 3
containere til opbevaring af grej til stativerne. Tilbuddet blev
accepteret. 1 stk. 40 fod, 2 stk. 20 fod.

EJK

Indkomne aftaler afleveres til LP Yacht, som vurderer
stativstørrelser og tilbehør. Dette indkøbes herefter.

PH

De berørte medlemmer indkaldes til Store Samledag, hvor
stativerne, som leveres adskilte, skal samles.

PH

September

September

Diverse
Havnesyn den 5. oktober.
Alle ønsker fra klubberne tilsendes PJ, som samler det hele
sammen.

5.

25. sept.

Næste møde
Mandag den 21. oktober kl. 19:00 hos VB

2

EJK og MKL

Snarest

