SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 3
Dato: 15. januar 2013 kl 19.00
Næste møde: 26. februar 2013 kl 19.00
Dagsorden: 1: godkendelse af referat
2: indkommen post
3: Vestre Bådehavn/ANF
4: løbende og nye sager
5: eventuelt
Til stede:

Jan Stage
Niels Henriksen
Linda Mortensen
Gitte Østerlin
Dorte Carøe
Brian Lilholt ( afbud )
Lars Ø Nielsen

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

Der har været bestyrelsesmøde i ANF, hvor forhold, der ses urimelige fra AS’ side,
blev diskuteret. De fire andre klubber har foreslået praktiske løsninger på de
pågældende forhold, men dem ønskede AS desværre ikke acceptere.

Der har ligeledes været møde med VB omkring ALH ( Aalborg Lystbådehavn ). Vi
arbejder videre på et samarbejde – blandt andet omkring
vandarealerne/pælekassen.
Der vil komme nærmere omkring dette på forårsgeneralforsamlingen.
Ad 4

Linda – husinspektør:

Intet at bemærke.
Undersøger ny postkasse, da den gamle er ”våd”
Undersøger føler ved fordøren til klubhuset, da det kun
tænder, når man bevæger sig inde i huset

Gitte – aktivitetsleder:

Intet at bemærke.

Lars – fartøjsinspektør:

Vi skal have afmærket redningslejderne i havnen. Lars
kontakter ANF omkring dette.

Der er få ledige pladser efter at fartøjsskemaerne ( næsten
) er kommet ind.
Fartøjsskemaet og reglerne for indsendelse revideres på
næste møde.
Der skal sættes numre på Nørrebro i Skudehavnen.
Niels – sejladsleder:

Sejlerskolefolderen skal revideres og inputs blev
modtaget.
Der er en del emner som instruktør til Sejlerskolen og to
sendes på kursus.
Det undersøges, hvad der skal til for at blive certificeret
sejlerskole.
Der laves budget for Sejlerskolen til næste
bestyrelsesmøde – blandt andet med henblik på ønskede
ændringer af skolebåden.

Dorte – sekretær:

Tester mailadresser @sejlklubbenlimfjorden.

Ad 5:

Kassererassistenten er ved at lave årsafslutning, så
regnskabet kan revideres.

Næste møder:
26. februar 2013
19. marts 2013
9. april 2013
8. maj 2013
Forårsgeneralforsamling – den 26. marts – kl 1900

referent: DCA

