
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 5 
Dato: 14. marts 2017 kl 19.00  
Næste møde: 10. april 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  fraværende  

Dorte Carøe    

 Lone Gitte Sørensen   

 Jan Borgen   

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Der var en enkelt rykker på el på grund af, at vi har skiftet bank.  
 
Ad 3: ANF:                        Der er afholdt generalforsamling og ingen kommentarer

  til de nye vedtægter fra advokaten. Der er møde med  
   alle medlemsklubbernes bestyrelser den 6. april. 
 

ALH: Der har været afholdt generalforsamling i ALH. Det nye 
havnekontor bliver sandsynligvis en kontorcontainer – 
placeret i området ved Christianshåb. 
 

VBH: Intet.  
 

SKH: Intet. 
   
Ad 4:              Lone – kasserer: Ikke noget.  

 
Jan B – fartøjsinspektør: Har været til møde omkring Ralvej – pladsen er klar 9. maj 

– bådene, der står på græsset ved Boform skal så på plads 
igen og dette areal skal være ryddet 29. maj. 

 Fartøjsskemaer er gennemgået – vi har pt 1 ledig plads.  
 

Linda – husinspektør: Loftsbelysningen i klublokalet er monteret og det kan 
dæmpes. Der er ligeledes monteret et elektrisk lærred. 
 



Inge – aktivitetsleder: Medhjælperfesten gik godt. 
Der var 59 deltagere i turen i bådmessen. Bare ærgerligt at 
man melder sig til og så bliver væk. Det gjaldt dog ikke 
Sl’ere 

 
Henrik – sejladsleder: ( in absentia ) der kommer et arrangement omkring 

vedligeholdelse af motor og rig i april måned. 
  
Jan S – formand: Vi har fået en henvendelse fra Søspejderne om skiltning 

på Ny Vestre Bro, hvor deres både ligger. Vi beder om et 
konkret forslag og en skitse, inden vi tager endelig stilling. 

 
                       Dorte – sekretær: Arrangerer møde for nye/nyere medlemmer 18. april. 

 
Ad 5: Det østlige rum i Christianshåb skal være ryddet pr 1. april 

til Sejlerskolen. 
Det vestlige rum kan bruges til vedligehold, men IKKE 
opbevaring. 
 
Sejlerskolen er blevet certificeret i Dansk Sejlunion som 
den første i Nordjylland 

 
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde 10. april 
Møde nye medlemmer 18. april 
Standerhejsning 22. april 
Bestyrelsesmøde 16. maj 
Bestyrelsesmøde 20 juni 
Bestyrelsesmøde 14 august. 
 
 
Referent/DCA 
  

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


