
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr 12 
Dato: 18. november 2014 kl 19.00  
Næste møde: 16. december 2014 kl 19.00  
 
Dagsorden: 1: godkendelse af referat 
 2: indkommen post 
 3: ANF/ALH/Havne 
 4: løbende og nye sager ( bordet rundt ) 
 5: eventuelt 
  
Til stede: Jan Stage 

 Niels Henriksen  

 Linda Mortensen  

 Gitte Østerlin (afbud) 

 Dorte Carøe  

 Lone Gitte Sørensen ( afbud )Brian Lilholt deltog i stedet 

 Lars Ø Nielsen 

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Post blev fordelt. Der var breve om måleraflæsning – Linda kontakter Per 
 
Ad 3: ANF:                        Mæglingsskitse er godkendt. 

Der skal laves nye vedtægter for ANF, da der skal 
etableres et repræsentantskab, bestående af 
bestyrelserne fra ANF’s medlemsklubber.  
Forhandlingerne er pt suspenderede, indtil AS betaler det, 
de skylder ANF. 
Afregningsprisen for bådpladser til ANF reduceres fra 75 til 
70 kr /kvm – det dækker klubbernes elforbrug, der er 
decentraliseret efter beslutning i ANF’s bestyrelse. 
Vi får – sammen med VB - plads til ca 30 både mere på 
Ralvej, når ombygningen af området omkring friluftsbadet 
er færdigt. 
 

ALH:  Der er stor aktivitet i forbindelse med ALH. 
Der har været stiftende møde, og nu skal hard- og 
software gøres klar til forventet start pr 1/1 2015. 
 

VBH: Der skal laves jordbundsundersøgelser i forbindelse med 
bygningen af vores nye masteskur. 
4 pladser bliver til 3 på Nordmolen, da vi får flere store 
både. 

 



SKH: Vi får forlænget vores Nørrebro i Skudehavnen med 30 
meter – det giver 18 bådpladser mere. 

   
Ad 4:              Brian – kasserer-standin: Der kører overdragelsesforretning mellem Lone og Brian –   
   det bliver klart i uge 48. 

Opråb til alle i bestyrelsen: tøm postkassen, når I alligevel 
er ved klubhuset og åben brevene, så rette person kan 
tage action på posten, da ikke alt er til kassereren. 

 
                       Linda – husinspektør: Der er lavet 30 nye nøgler. 

Der er lavet en ekstra A-nøgle til udlån til for eksempel 
masteudvalg og andre, der skal lave noget i forbindelse 
med klubben. Linda styrer udlånet af den. 

 
                       Niels – sejladsleder: Der er planer om at sende 2 personer på instruktør-kursus 

i vinter. 
Der laves bompresenning til Virvar.  

 
                        Lars – fartøjsinpektør: HUSK at fylde op på sporene, så der ikke står tomme 

vogne mellem vogne med både. 
HUSK FARTØJSSKEMA. 
Gentagelse fra de to sidste referater: 
Fartøjsskemaer skal indsendes som normalt – SENEST 
31/12. Bemærk at der i år bliver spurgt hvor båden står 
om vinteren – det er meget vigtigt at dette udfyldes. 
Ved for sen indsendelse kommer man bagest i køen. 
 

Dorte – sekretær: Fartøjsskemaet er revideret på hjemmesiden. Næste år 
bliver det forhåbentlig med mindre oplysninger, hvis der 
ikke er nogen ændringer. 
Jobbeskrivelserne gennemgås på et møde, hvor der er 
bedre tid. 

 
Næste møder: 
16. december 2014 
21. januar 2015 
10. februar 2015 
17. marts 2015 
Generalforsamling 25. marts 2015 
 
Referent/DCA 
  

  
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 


