SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7.
Dato: d. 11.05.16. kl. 18.45.
Næste møde: 14.06.16. 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)

(afbud)

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt. Vi har fået nogle kapsejladsplaketter og overvejer at etablere et
pokalskab – gode ideer modtages gerne.

Ad 3:

ANF:

Der har været afholdt orienteringsmøde for
Medlemsklubbernes bestyrelser hos AS den 11. maj

ALH:

VB er meldt ind i frihavnsordningen og mange ting vil blive
nemmere. Nu er alle ALH-broer i såvel Vestre Bådehavn
som Skudehavnen frihavns-broer.
Der etableres grillplads ved Nørrebro i Skudehavnen – Per
Havnefoged koordinerer.
Der er lavet gæstepladser til store både på sydkajen i
Skudehavnen med vand og strømudtag.
Der er bestilt nye vandslager til alle vandhaner.

VBH:

Intet.

SKH:

Intet

Ad 4:

Gitte – aktivitetsleder:

Der har været standerhejsning med fint fremmøde og
næste aktivitet er pinseturen

Niels – sejladsleder:

fraværende

Lone – kasserer:

Der er 2, der mangler at betale havneplads.1 landplads og
1 vandplads

Jan B – fartøjsinspektør:

fraværende

Linda – husinspektør:

Nøglehullet på vores låse bliver snarest blændet af.
Der overvejes energiforbedringer i klubhuset – herunder
eventuel natsænkning.
Skulle der stadig være nogen, der ønsker adgangskort, kan
det fås hos Per Havnefoged mod et depositum på 100 kr.

Jan – formand:

Søspejderne holder 90 års fødselsdag 27. august – der
kommer nærmere.

Dorte – sekretær:

Der er kommet en ny havnebrochure
Frihavns-mærkater og klubstandere samt DS-stander fås
hos Per Havnefoged efter aftale.

Ad 5:

Næste møder:
Bestyrelsesmøde 14. juni
Referent/Dorte.

Det er et ønske at få nye fortøjningsringe på broerne, så
man ikke skal ned på maven for at hjælpe folk med deres
for-fortøjninger. Det undersøges om det er praktisk
muligt.

