SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 7
Dato: 16. maj 2017 kl 19.00
Næste møde: 20. juni 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:

Posten blev fordelt. Vi har modtaget et antal Sejladsvejledninger med
farvandsafmærkninger, lyd- og lyssignaler samt skibslys. De ligger til fri afbenyttelse i
klubhuset. Tag et eksemplar og læg i båden.
Tak for alle underskrifterne om ”Nej” til statsafgift på kaskoforsikring – de er
indsendt.

Ad 3:

ANF:

Der er afholdt ½-årsmøde mellem ANF og Aalborg
Kommune. Der blev diskuteret brugs- og driftsaftale om
Nordmole i både Skudehavnen og Vestre Bådehavn samt
Ralvej. Belægningen ved Christianshåb vil blive udbedret i
løbet af en måneds tid.

ALH:

Intet.

VBH:

Intet.

SKH:

Intet.

Lone – kasserer:

Har været til ½-årligt kasserermøde i ANF.

Jan B – fartøjsinspektør:

Arbejder stadig med Ralvej og skal til møde i ANF. Vil
kontakte den nye fartøjsinspektør i VB for samarbejde.
Arbejder også med pladser med besværlig ind- og
udsejling. Arealet ved Boformskal være ryddet 29. maj.

Ad 4:

PT har vi fuldt hus.
Linda – husinspektør:

Køleskabet i møderummet er stået af – vi får et nyt.
Det er umådeligt irriterende og TRÆLS, at viskestykker
forsvinder fra vores køkken.
Endestop i masteskuret bliver etableret.

Inge – aktivitetsleder:

Standerhejsningen gik fint.
Arbejder nu på Pinsetur, men tilmeldingen går lidt trægt –
der er deadline 20 maj – og derefter tages stilling til
afholdelse. Vi afprøver nyt system, hvor man ikke er
tilmeldt, før man har betalt – enten pr mobilepay eller
bankoverførsel

Henrik – sejladsleder:

Laver ”Vild med Vand”- arrangement 10. juni, hvor der vil
blive sejlads i vores skolebåde samt ”Åben Båd” i 4 både.

Jan S – formand:

Efterlyste en måler i klubben – det blev afklaret.
Mødet med nye medlemmer gik fint med stort fremmøde.
Søger Velux-fonden om tilskud til ”aktive ældre i naturen”

Dorte – sekretær:

Arbejder med tilmeldings/betalingsmodul til hjemmesiden
samt kalender på hjemmesiden.

Ad 5:
Næste møder:
Bestyrelsesmøde 20 juni
Bestyrelsesmøde 31. august.

Referent/DCA

Intet

