
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 6 
Dato: 10. april 2017 kl 19.00  
Næste møde: 16. maj 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: ”Nej” til statsafgift på kaskoforsikring er kommet som underskiftsindsamling fra DS 

og Danske Tursejlere. Der vil blive sat noget op på opslagstavlen. Der var også 
kommet en mail omkring ”endestop” i det nye masteskur – det bliver lavet/action 
Jan B./Linda.  

 
Ad 3: ANF:                        Der er afholdt bestyrelsesmøde 4. april og møde med  
   alle medlemsklubbernes bestyrelser den 6. april. 
 

ALH: Intet. 
 

VBH: Intet.  
 

SKH: Intet. 
   
Ad 4:              Lone – kasserer: Er ved at bogføre pladsleje – Henrik fik kontoplan for  

Sejlerskolen. 
 

Jan B – fartøjsinspektør: Nogle medlemmer har fået midlertidige pladser til deres 
stativer. Ralvej er klar 9. maj – bådene, der står på græsset 
ved Boform skal så på plads igen og dette areal skal være 
ryddet 29. maj. 

 PT må vi lave venteliste til bådplads, men det kan ændre 
sig efter  bogføring af indbetalinger fra Nets. 
 



Linda – husinspektør: Intet. 
 

Inge – aktivitetsleder: Standerhejsningen kører på skinner – der kommer 
pølsevogn og fadølsanlæg. 

 Vi har lidt udfordringer omkring tilmeldinger og betalinger 
– vi er ved at undersøge forskellige løsningsmuligheder, så 
det i fremtiden bliver sådan, at man ikke er tilmeldt 
arrangementer, før man har betalt. 

 
Henrik – sejladsleder: Følger op på sponsorater og holder møde med Nordjyske 

Bank efter påske. 
Er i gang  med planlægning af ”Den Gyldne Klump” = 
single/double/motor-kapsejlads og vild med vand. 
Ser på mulighed for samlet aktivitetskalender for alle 
klubbens aktiviteter, som skal kunne ses på hjemmesiden. 
Sejlerskolen er i fuld gang med grundig vedligeholdelse af 
sejlerskolebådene, så de kommer i ens god stand, og 
skolens nye program med teoriundervisning er også 
startet op. 
 
Vi søger:  
En tovholder for Vild med Vand  den 10. juni 
Forholdsvis begrænset arbejde. Sejlerskolen stiller 2 både 
som Sejlerskolen/Peter F Nielsen sørger for og vi søger 
nogle, der vil holde ”åben båd” med sin egen båd mellem 
2 og 4 timer samme dag. 
Kontakt Henrik Sakstrup, mail: henrik@sakstrup.dk 
 
Kapsejladsudvalg: 
Har du lyst til at deltage i at arrangere sgl/doublehand 
kapsejlads 3 gange årligt samt Snapsecup. 
Kontakt Henrik Sakstrup, mail: henrik@sakstrup.dk 

 
Jan S – formand: Intet. 
 

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

Ad 5: Intet 
 

Næste møder: 
Møde nye medlemmer 18. april 
Standerhejsning 22. april 
Bestyrelsesmøde 16. maj 
Bestyrelsesmøde 20 juni 
Bestyrelsesmøde 31. august. 
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