SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 4
Dato: 10. februar 2015 kl 19.00
Næste møde: 17. marts 2015 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
Lars Ø Nielsen ( afbud )

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

ANF:

Der har været afholdt møde mellem Aalborg Kommune og
ANF. Det tegner godt for et fremtidigt samarbejde.
Der er et næsten færdigt udkast til vedtægter i ANF, men
arbejdet står stille pt.
Der er generalforsamling i ANF 26. februar.

ALH:

Der er for øjeblikket adskillige nøgler til deling af
udgifter mellem SL og VB. I ALH er det foreslået, at der
fremover kun er én nøgle, som er baseret på det
udlejede antal kvadratmeter vand (som indrapporteres
til ANF). Dette forhold er pt. ca. 30% til SL og 70% til
VB. Fremtidige udgifter vil blive fordelt i dette forhold.

Der er forslag fremme om højere gæsteleje samt
sæsonpriser, således at gæstelejen er højere i
højsæsonen. Dette forslag mangler kun godkendelse af
VB’s bestyrelse, da SL’s bestyrelse godkendte forslaget.

Ad 4:

VBH:

Vi har fået byggetilladelse til nyt masteskur.

SKH:

Forlængelsen af Nørrebro er bestilt af ANF og forventes
færdig medio april.

Lone – kasserer:

Årsregnskabet er sendt til revision.

Eventuel synkronisering af pris for vinterliggere tages op i
ALH-regi.
Linda – husinspektør:

Spørgsmål om tømning af containere på P-pladsen. Linda
kontakter Per.
Vores problemer med rotter i klubhuset er nu under
kontrol. Vi har en kloakmand, der arbejder intenst på
sagen, og han lover, at de er udryddet inden længe.

Niels – sejladsleder:

Sejlerskolen har fået 10.000 kr fra Rikke og Peter Linds
Fond.
Det lysner med hensyn til instruktøremner.

Dorte – sekretær:

Er i gang med strukturen på hjemmesiden. Blandt andet
kalenderen.
Havnebrochuren skal korrigeres med eventuelle nye
takster.

Ad 5:

Der skal indhentes 2 tilbud på masteskur.
Eventuel udvidelse af klubhuset blev diskuteret og mange
ideer kom på bordet.

Næste møder:
17. marts 2015
Generalforsamling 25. marts 2015
14. april 2015
20. maj 2015
10. juni 2015
Referent/DCA

