SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 3
Dato: 12. januar 2016 kl 19.00
Næste møde: 11. februar 2016 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
Dorte Carøe
Lone Gitte Sørensen
Jan Borgen

( afbud )

Inden bestyrelsesmødet havde vi besøg af administrator i ALH, Peter Hinrup.
Der har været rimelig succes med det nye system til opdatering af medlemsoplysninger samt
fartøjsoplysninger, der erstatter det ”gamle” system med indsendelse af fartøjsskema.
Der er pt 15 medlemmer med båd, der mangler at indsende – og der er fuldt hus.
Bådpladserne er alle målt op
VB har i nogle år haft en kollektiv ansvarsforsikring til 250kr/år/båd uden selvrisiko.
Den tilbydes nu også vores medlemmer. Se mere på hjemmesiden og send en mail til
mail@sejlklubbenlimfjorden.dk
Efter Peters besøg gik vi over til et kort bestyrelsesmøde

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

ANF:

Der har været bestyrelsesmøde i ANF og regnskabet er på
plads.
Der bliver ingen ændringer i bloklejen (den leje af vand, vi
betaler til ANF.
I budgettet er visse ændringer udskudt grundet store
udgifter til havnen i Nørresundby
Vi får 2 nye elstandere på Nørrebro og 1 på NVB (ny vestre
bro)

Ad 4:

ALH:

Intet.

VBH:

Intet.

SKH:

Intet – men en gentagelse fra forrige referat:
Aalborg Kommune starter arbejdet med Fjordparken i
foråret 2016. Alle landpladser på Ralvej skal derfor være
ryddede for både og stativer senest 1. maj, 2016. Der
arbejdes på en løsning for midlertidig placering af
stativerne. Det forventes, at landpladserne igen kan
benyttes fra 1. oktober, 2016.

Lone – kasserer:

Arbejder med afslutning af regnskabsåret 2015.

Jan B – fartøjsinspektør:

Arbejder stadig med en sunket båd i Skudehavnen.
Skaffer pris på dykker til hævning af båden.

Linda – husinspektør:

Nu kan låsen slås fra på terrassedøren – der benyttes lille
nøgle som hænger på opslagstavlen

Gitte – aktivitetsleder:

fraværende

Niels – sejladsleder:

Klubhuset er lukket lørdag 6/2 grundet instruktørkursus i
Dansk Sejlunion/Nordøstjysk Kreds.
Undersøger sammen med Jan Stage muligheder for at
deltage i ”Aalborg i Rødt” med skolebåden.
Overejer stadig taskesejlads.

Jan – formand:

Der bliver møde med nye medlemmer den 19/4 kl 17 i
klubhuset – indbydelse udsendes separat.

Dorte – sekretær:

Gentagelse fra sidste referat:
Mangler forsidebillede til havnebrochuren 2016 – er der
nogen, der ligger inde med et rigtig godt sommerbillede
fra vores havn, så send det til
mail@sejlklubbenlimfjorden.dk

Ad 5:
Næste møder:
Bestyrelsesmøde 11. februar
Bestyrelsesmøde 10. marts
Generalforsamling 15. marts
Bestyrelsesmøde 14. april

Intet

Bestyrelsesmøde 10. maj
Bestyrelsesmøde 14. juni
Referent/DCA

