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Ordinær generalforsamling 

 

Onsdag den 28. februar 2018 afholdtes ordinær generalforsamling for foreningen Aalborg Lystbaadehavn 

(ALH). Til stede var følgende bestyrelsesmedlemmer: 

 Jan Stage, formand Sejlklubben Limfjorden, formand ALH 

 Claus Heikel, kasserer Vestre Baadelaug 

 Karsten Jørgensen, fartøjsinspektør Sejlklubben Limfjorden 

 Lars Nielsen, fartøjsinspektør Vestre Baadelaug 

Fraværende: 

 Lone Gitte Straszek, kasserer Sejlklubben Limfjorden 

 Ole Espensen, formand Vestre Baadelaug, næstformand ALH 

Desuden deltog: 

 Rasmus Jøker, næstformand Vestre Baadelaug 

 Leif Nielsen, aktivitetsleder Vestre Baadelaug 

 Linda Mortensen, husinspektør Sejlklubben Limfjorden 

 Henrik Sakstrup, sejladsleder Sejlklubben Limfjorden 

 Per Jensen, havnefoged ALH 

 Peter Hinrup, administrator ALH (referent) 

Agenda: 

1. Valg af dirigent 

Peter Hinrup blev valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Jan Stage aflagde fyldig beretning om foreningens andet år, som fortsat fuldt ud levede op til 

forventningerne. Regnskabsmæssigt er resultatet betydelig bedre end forventet, så driftstilskuddet 

fra klubberne kunne holdes betydeligt under budget og under det halve af 2016. Samarbejdet 

mellem ALH, SL og VB fungerer fortsat upåklageligt. 

 

3. Godkendelse af regnskab 

Regnskabet for 2017 blev godkendt og underskrevet. Lægges på hjemmesiden. 

 

4. Godkende af budget 

Budget 2018 blev godkendt. Lægges på hjemmesiden. 

 

5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 
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6. Valg af formand og næstformand 

Jan Stage genvalgtes som formand, Ole Espensen genvalgtes som næstformand. 

 

7. Valg af revisorer 

Som ekstern revisor kunne Peter Hinrup berette, at vores hidtidige samarbejdspartner, 

Revisionsanpartsselskabet Erling G. Jensen, er under afvikling og aktiviteter og kundebase er 

overtaget af et nyt selskab, som har revideret årets regnskab. Det besluttedes ikke at forlænge 

aftalen med det nye selskab, og Peter Hinrup fik til opgave at søge en ny partner. 

Lone Gitte Straszek og Claus Heikel genvalgtes som interne revisorer, Linda Mortensen og Rasmus 

Jøker er suppleanter. 

 

8. Eventuelt 

> Jan Stage berettede om nye vedtægter for ANF, som netop var blevet vedtaget efter en lang 

proces. Vil snarligt blive publiceret på ANF’s hjemmeside. 

 

> Tilsvarende er det nye ANF havnereglement nu færdigt, indeholder både generelle samt klub-

/havnespecifikke elementer. En større diskussion udspandt sig omkring de medlemmer, som på den 

ene eller anden måde overtræder regelsættet, og det besluttedes at give havnemyndigheden 

(fartøjsinspektører og havnefoged) bemyndigelse til ”en strammere kurs” over for disse. 

 

> Emnet omkring medlemmer, som bor i bådene, blev vendt (tidligere beskrevet i 

bestyrelsesmødereferater). Vores advokater har nu givet os den nødvendige ballast til at kunne 

udfærdige er regelsæt herfor, udelukkende med henblik på at kunne styre processen. Begge 

klubber kommer med oplæg, ALH koordinerer og sikrer, at vi får et 100% fælles regelsæt. 

 

> Omkring ”herreløse” både/stativer/vogne på landpladserne er løbet nu ved at være kørt, og der 

vil senere på foråret blive afholdt auktion, så der endnu engang kan ryddes op. 

 

> Jan Stage fortalte, at SL fra 1. april overtager administrationen af den vestlige Nordmole i Vestre 

Baadehavn fra Aalborg Kommune. Holdes uden for ANF samarbejdet men fordelingstallet indgår i 

ALH samarbejdet og vil således fra 2019 øge SL’s andel af ALH’s indtægter og omkostninger. 

 

> Vedrørende forlængelse af Nørrebro/Bro 6 i Skudehavnen samt flytning/drejning af denne samt 

Bro 7, forventes arbejdet at kunne påbegynde i sidste halvdel af marts. Alle både på disse broer skal 

således forhale til andre broer/kajer, mens arbejdet står på. 

Det besluttedes straks at installere de 2 nyindkøbte el-standere på Sydkajen, således at der 

fremover bliver 18 el-stik. Peter Hinrup kontakter Aalborg Havn for tilladelse til at bruge kajen til i 

hvert fald nogle af førnævnte både i perioden, specielt de større af slagsen. 

http://www.aalborglystbaadehavn.dk/
mailto:aalborglh@outlook.dk

