
  

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 9 
Dato: 31. august 2017 kl 19.00  
Næste møde: 3. oktober 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  (afbud)   

Dorte Carøe    

 Lone Gitte Sørensen   

 Jan Borgen   

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Posten blev fordelt.  
 
Ad 3: ANF:                        Der har været møde i ANF 29.august og der er havnesyn  

den 7. oktober med deltagelse af formand og 
fartøjsinspektør fra klubberne. 
Vi har et ønske om forlængelse af Nørrebro i Skudehavnen 
og fortøjningsringe på Fiskebroen. 
ANF laver indsigelse på vegne af medlemsklubberne mod 
”slottider” på Jernbanebroen 
Det er diskuteret i ANF om det er en opgave for ANF at 
udlægge DS-fortøjningsbøjerne. 
Aalborg Kommune kigger på forpladsen/belægningen ved 
Christianshåb inden 1. oktober. 

 
ALH: Den 14. september er der fællesmøde for VB’s og SL’s 

bestyrelse i SL klubhus. 
 

VBH: Intet.  
 

SKH: Intet. 
   
 
 
 



Ad 4:              Lone – kasserer: Vi arbejder pt med bedre udnyttelse af liggepladser, da 
   vi har fuldt hus. Nærmere vil blive lagt på hjemmesiden
   

Jan B – fartøjsinspektør: Intet 
 
Linda – husinspektør: Intet. 

 
Inge – aktivitetsleder: Grillaften med VB 20. august var en stor succes og vil med 

stor sandsynlighed blive gentaget – næste gang i VB 
Budget- og regnskabstal for aktiviteterne blev 
gennemgået i det omfang det var muligt. 

  
Henrik – sejladsleder: Intet ( fraværende ) 
 
Jan S – formand: Der er kommet et forslag fra AS om en fælles ungdoms- og 

handicapafdeling  bestående  af medlemsklubberne i ANF. 
Det diskuteres på det fælles VB/SL møde 14. september 
samt på vores efterårsgeneralforsamling. 

 
                       Dorte – sekretær: Vi prøver at lave tilmelding til Afriggerfesten i år via 

Nemtilmeld, som kontaktes snarest. 
 

Ad 5: Intet 
 
Næste møder: 
Fælles ALH-møde (VB/SL-bestyrelserne) 14. september kl 1800 
Bestyrelsesmøde 3. oktober kl 1900 
Efterårsgeneralforsamling 31 oktober kl 1900 
Bestyrelsesmøde 16. november kl 1900 
Bestyrelsesmøde 14. december kl 1900 
 
 
Referent/DCA 
  

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


