
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 11 
Dato: 16. oktober 2018 kl 19.00  
Næste møde: 20. november 2018 kl 19.00 ( foreløbig dato) 
 
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  JS 

 Inge Bernstein IB  

 Linda Mortensen  LM  

 Henrik Sakstrup  HS    

Dorte Carøe   DCA 

 Lone Gitte Straszek  LOS 

 Karsten Jørgensen KAJ  

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Posten blev fordelt.  
 
Ad 3: ANF:                     Der har været havnesyn, hvor ønsker til havnene kom  

frem. Der er ½-års-møde mellem ANF og Aalborg 
Kommune 25/10. 
 

ALH: Vi har fået ny mastekran, der virker godt. 
Landpladsfordelingen er ændret til, at man får tildelt en 
plads i lighed med sommerpladserne. Bådene er rokeret, 
så pladsen bliver bedst udnyttet, da vi har fået stor tilgang 
af nye medlemmer. 

  
VBH: Intet 

 
SKH: VB og SL har kigget på Nørrebro og bro 7 og fundet en 

løsning, så bådene nemmere kan sejle ind og ud. 
 

Ad 4:              Lone – kasserer: Alt er godt. 
 

Karsten – fartøjsinspektør: Ralvej er færdigindrettet 
Renholdning af arealerne skal måske ske til Ren Havn 
 

Linda – husinspektør: Ændrer låse på terrassedør og mødedør – afventer 
elektriker vedr sensorer på lyset på toiletterne – 
varmeanlægget energioptimeres/-renoveres 



 
Inge – aktivitetsleder: Arbejder med afrigger – det blev besluttet at forlænge 

tilmeldingsfristen 
 Holder møde 22/10 om festen og julegåturen. 
   
Henrik – sejladsleder: Instruktørmøde er afholdt d 4/10. 

Der bliver indført et ekstra depositum på kr 200 for at få 
eleverne til at hjælpe med klargøring og afrigning. 
Der planlægges tursejlads for Sejlerskolen 
Der planlægges spørgeskema til alle medlemmer.  
 

Jan S – formand: Vi gennemgik generalforsamlingen. 
 

                       Dorte – sekretær: Intet 
  

 
Ad 5: Mulighederne for at få en klub-bådhal drøftes.  
 2-års-reglen for landpladserne nærmer sig – det praktiske 

blev drøftet 
 

 
Næste møder: 
Generalforsamling: 23 oktober kl 1900 
Bestyrelsesmøde: 20. november kl 1900 
 
Referent/DCA 
 


