SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 1
Dato: 3. november 2016 kl 19.00
Næste møde: 20. december 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
Inge Bernstein
Linda Mortensen
Henrik Sakstrup
Dorte Carøe
Lone Gitte Sørensen
Jan Borgen

Henrik Sakstrup og Inge Bernstein blev budt velkommen. Bestyrelsen konstituerede sig med
Inge som aktivitetsleder og Henrik som sejladsleder.

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

ANF:

Der har været møde i ANF den 2/11, hvor ønskerne fra
havnesynet blev prioriteret.

ALH:

Intet.

VBH:

Der har været afholdt møde med Aalborg Kommune, hvor
flere af vores ønsker blev gentaget – blandt andet bygning
af bådehaller på sporristen og udvidelse af klubhuset.

SKH:

Se ovenfor.

Lone – kasserer:

Hjælper Linda med igangsættelse af troldtekt-loft og
Lamper.

Jan B – fartøjsinspektør:

Er i gang med at skabe overblik over vinterpladser –
herunder Ralvej. Der vil for fremtiden blive tildeling af
vinterpladser i lighed med tildeling af vandpladser.
Det er vigtigt at markere sit stativ/bådvogn med bådnavn
og telefonnummer.

Ad 4:

Linda – husinspektør:

Har haft besøg af Stadsing, der leverer
toiletpapir/håndklæder etc – da vi er en forholdsvis god og
stabil kunde, har de givet rabat på vores ydelser.
Der har også været besøg fra Aalborg Kommune i
forbindelse med tilskud til energiforbedringer:
Linda indhenter tilbud på:
Udskiftning af vinduer
Isolering af loft
Hulmursisolering,

Inge – aktivitetsleder:

Fik information om en smule af opgaverne. Mødes med
Gitte for endelig overlevering.
Der er gåtur/julepakkespil søndag 20. november.

Henrik – sejladsleder:

Fik ligeledes information om opgaverne. Kontakter Niels
for endelig overlevering.

Dorte – sekretær:

Digitaliserer gamle forhandlingsprotokoller. Opdater
hjemmeside, maillister og liste til klubhus med nye
billeder og mailadresser.

Ad 5:

Næste møder:
Bestyrelsesmøde 20. december
Bestyrelsesmøde 10. januar
Bestyrelsesmøde 7. februar
Bestyrelsesmøde 14. marts
Forårsgeneralforsamling 16. marts
Referent/DCA

Vinterliggere: der er følgende regler for vinterliggere:
Vinterperioden er defineret fra15. november til 31. marts.
Det er koster ikke ekstra at bo på sin båd, forudsat
naturligvis at du har betalt for en bådplads.
Skal du have adgang til bad/toiletter i vinterperioden,
koster det 500 kr. per båd.
I denne periode står brugerne selv for rengøring af
bad/toiletter.

