
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr 2 
Dato: 20. december 2016 kl 19.00  
Næste møde: 17. januar 2017 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 

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Post blev fordelt.  
 
Ad 3: ANF:                        Vedtægterne er næsten klar til godkendelse. Der arbejdes  

                                       på at lave endelige brugsretsaftaler mellem ANF og                 
  klubberne. 
 
ALH: Det nye masteskur er færdigmeldt. Til næste møde 

diskuteres både på land med mast/rig. 
 

VBH: Bygning af bådehaller på sporristen og udvidelse af 
klubhuset er pt parkeret indtil Aalborg Kommune får lavet 
en samlet plan for området omkring Vestre Bådehavn.  

 
SKH: Der undersøges mulighed for bygning af et antal grejhuse i 

Skudehavnen 
   
Ad 4:              Lone – kasserer: Kontingentudsendelse er i gang – og der er  
   problemer med æ, ø og å på fakturaerne. Ikke alle 

forventes at nå frem til modtageren. De, der kommer 
retur, bliver sendt med mail senere 

   Har udkast til budget med til bestyrelsesmøde i Januar 
    

 



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. 
 

Linda – husinspektør: Materiale til troldtekt-loft leveres torsdag 22 december og 
bliver sat op primo januar, 
Der kommer også nye led-lamper til afløsning for de 
gamle lysstof-rør. 
 

Inge – aktivitetsleder: Arrangerer nytårschampagne og etablerer nyt 
aktvitetsudvalg. 

 
Henrik – sejladsleder: Har haft møde med Sejlerskolen og instruktørerne 

omkring det fremtidige samarbejde. 
 Er du interesseret i instruktør- eller bådsmands-job, så 

kontakt Henrik - henrik@sakstrup.dk, eller ring 4072-1015. 
 Sejlerskolens budget er godkendt. 
 

                       Dorte – sekretær: Checker modtagere af mails fra hjemmesiden samt 
sejlerskoleindmeldelser. 
 

Ad 5: Der afholdes visions-møde for bestyrelsen 14/1 2017 –
inputs modtages med tak.  
 

 
Næste møder: 
Visionsmøde 14. januar 
Bestyrelsesmøde 17. januar 
Bestyrelsesmøde 7. februar 
Bestyrelsesmøde 14. marts 
Forårsgeneralforsamling 16. marts 
 
Referent/DCA 
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