
  

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 1 
Dato: 16. november 2017 kl 19.00  
Næste møde: 14. december 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   

 Karsten Jørgensen 

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Karsten som fartøjsinspektør – alle andre beholder deres 

funktioner.   

 

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Posten blev fordelt. Vær på vagt over for mails fra formanden, der beder om penge – 

flere foreninger har fået dem – og nu også os.  
 
Ad 3: ANF:                        Der afholdes møde med Aalborg Kommune samt  

bestyrelsesmøde i ANF 21/11 med blandt andet 
godkendelse af reviderede vedtægter for ANF. 
Referater fra møder i ANF kan læses på deres hjemmeside 
www.anf-adm.dk   
 

ALH: Intet. 
 

VBH: Intet.  
 

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

Karsten – fartøjsinspektør: Vinterpladsplanen er hængt op på opslagstavlen i 
klubhuset. Der mangler oplysninger på de orange både på 
planen – ved du noget om de både, så kontakt Karsten.  

http://www.anf-adm.dk/


 Skilte til vinterstativerne fås hos Per Havnefoged. 
 
Linda – husinspektør: Der er sat opslag op om brug af betalingsel ved 

Christianshåb, og det kommer ved SL klubhus. Det er ikke 
tilladt at bruge el fra hverken Christianshåb eller 
værkstedet ved SL klubhus til bådene. 
Der er lavet aftale om udskiftning af vores HFI-relæ. 

 
Inge – aktivitetsleder: Datoen for julegåtur/gløgg er ændret til 3/12 2017 kl 

1300. Peter F og Karsten arrangerer gåturen. 
  
Henrik – sejladsleder: Mona Dahms er ny  hjælper i Vild med Vand-udvalget 

sammen med Knud Suhr. Havnens Dag bliver næste 
sommer afholdt den 9. juni 2018. Mona deltager i VmV-
kursus 18/11. 
Duelighedskursus 2 er i gang hver 2. mandag aften. 
Henrik deltager i DS klubkonference 17-18/11. 
Vi afholder arrangementet ” Trim af rig og Sejl” ved 
Elvstrøm Sejl den 13/3 2018 kl 1900-2130. Se 
hjemmesiden. 
Der er 7 personer på venteliste til sejlerskolen 2018 
Henrik undersøger hvordan vi får kontaktpersonerne i de 
forskellige udvalg synliggjort. 
  

Jan S – formand: Intet 
 

                       Dorte – sekretær: Undersøger kalendermodul til hjemmesiden. 
Indmeldelsesblanket og fartøjsskema ( for nye 
medlemmer ) på hjemmesiden blev diskuteret. 
 

Ad 5: Intet 
 
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde 14. december kl 1900 
Medhjælperfest 12. januar  
Bestyrelsesmøde 18. januar kl 1900 
Bestyrelsesmøde 15. februar kl 1900 
Rengøringsdag i klubben 17. marts kl 0900 
Generalforsamling 22. marts kl 1900 
Bestyrelsesmøde 27 marts kl 1900 
 
Referent/DCA 
 
 

 
 


