
Referat af bestyrelsesmøde nr  2 
Dato: 12. december 2018 kl 19:00 
 
Til stede: 
Jan Stage  JS 
Kaj Østergaard KØ 
Linda Mortensen LM 
Thomas Jørgensen TJ 
Knud Suhr  KS 
Karsten Jørgensen KJ 
 
 
Dagorden 

1. Klagesag 
2. Godkendelse af referat 
3. Havnesamarbejdet: ANF/ALH/havnene 
4. Løbende og nye sager (bordet rundt) 
5. Eventuelt 

 
Ad 1 Klagesag 
Et medlem har følt sig generet af et andet medlems (NNs) brug af brændeovn på sin båd, og har klaget til 
bestyrelsen.  NN redegjorde for sine synspunkter overfor bestyrelsen på mødet. Bestyrelsen får afklaret hvilke regler, 
der gælder, og finder derefter en løsning på konflikten. 
 
Ad 2 Godkendelse af referat  
Referat af mødet den 20.11. er godkendt pr. mail 
 
Indkommen post 
Posten blev fordelt 
 
Ad 3. Havnesamarbejdet 
 
ANF 
Vinterfast vandforsyning på Nokken vedtaget samt Y-bomme til Nørrebro (8-9 pladser mere). Øvrige budgetforslag 
behandles færdigt på næste møde. 
ANF er blevet medlem FLID, som vi bl.a. kan hjælpe os med rådgivning på anlægsområdet. 
Mobilpay-løsning til gæstebetaling er undervejs, så  vores system skal opgraderes inden 2020. Kortautomaterne får 
en anden funktion. 
Oprensning ved VestreNordmole trækker ud, da tilladelse hertil kræver offentlig høring. 
 
ALH 
Vi har i alt fået 25% mere ind i gæstebetaling i år. SL har fået 44 nye medlemmer og  VB 91 nye medlemmer.  I alt 
110 nye både (minus ca 15 frameldte). 
 
Der er drøftet stabelstativer og truck til at flytte dem rundt. VB går i gang. Vi besluttede, at SL er med, og at vi fra 
efteråret begynder at tilbyde medlemmerne leje af stabelstativer, som klubben indkøber/leaser. Indkøring af 
stativerne kommer til at foregå ad frivillighedens vej. 
 
Vi begynder at gøre mere for  autocampere, og skilte med det. 
Havnekontor. ALH overvejer at indkøbe en pavillon, der er stor nok til at rumme dette og kontor til ANF. Andre 
muligheder undersøges også. 
Der arbejdes på at få skrevet et sæt fælles regler for havnen og på et vinterpladssystem (nummerering, 
udnyttelsesgrad mv). 
 
 
 
 



Ad 4. Løbende og nye sager 
 
KS – kasserer.  Deltog 21.11. (sammen med DCA) i et borgermøde om Vestbyens fremtid. Det var tyndt, men det var 
tydeligt, at fjorden og havnemiljøet betyder meget for borgerne, som også er optaget af planerne for 
værftsområdet. 
Havnens Dag 2019. 17 foreninger var inviteret ind til møde den 22.11. Der var opbakning til at samarbejde om 
arrangementet, som vi besluttede skulle være den 01.06. 
 
KØ - aktivitetsleder 
 Næste arrangement er nytårschampagne 31.12. Medhjælperfest den 25.01. er i støbeskeen. Husk Bådmesse 23. 
februar 
 
TJ – sejladsleder 
Der vil komme indbydelse til foredrag om sejltur til Rusland og VHF-kursus den 2. – 3. februar 
Vi diskuterede, hvor mange ugedage, vi vil reservere i klubhuset til løbende aktiviteter om vinteren. 2 dage om ugen 
mener vi er passende. 
 
JS fremlagde tankerne bag og det økonomiske grundlag for en sportsbåd. Vi besluttede at indkøbe en sportsbåd, 
f.eks. en J70, der skal tilknyttes sejlerskolen. Den skal også kunne bookes af medlemmer. TJ og JS samarbejder om 
projektet. 
 
LM – husinspektør 
Der er nu etableret varmestyring i klubhuset og efterisoleret med papiruld på loftet. Nye vinduer isættes ca. uge 6. 
Kommunen dækker 90% af udgifterne. 
 
KP – fartøjsinspektør 
Den årlig oprydning/ren havn finder sted inden 01.06., hvor der er Havnens Dag 
Der er lagt et skriv om 2-årsreglen på vores hjemmeside, hvori der også er vigtige oplysninger om mærkning af 
stativer samt orden på landpladserne. Citat herfra: 
 
“Vogne, stativer, løse genstande og sågar fartøjer uden mærkater vil blive fjernet efter en efterlysning. Vi har en 
aftale om at der hvert år eller efter behov, vil foregå en registrering af ukendte både og stativer samt 
efterfølgende oprydning og auktion. Vær opmærksom på at din plads er pæn og ryddelig. Efterladt kemi og 
emballage er bandlyst.” 
  
Klistermærke til stativet bestilles via  mail@sejlklubbenlimfjorden.dk eller hos Havnefogeden. 
  
JS - formand 
Samarbejde i  ALH er under forandring og udvikling. Nye muligheder for udvidet administrativt samarbejde 
undersøges  

 
Ad 5. Eventuelt 

- Vi ønsker os en elektronisk kalender på hjemmesiden for vores lokaler. Thomas kan hjælpe med det. 
- Kaj: Der mangler holdere flere steder til vandslanger på broerne 

 
Referent: KS 
 
 
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde: 10. januar kl 1900 
Medhjælperfest: 25. januar 
Bestyrelsesmøde: 31. januar kl 1900 
Bestyrelsesmøde 7.marts kl 1900 
Forårsgeneralforsamling: Afventer afklaring 
Bestyrelsesmøde: 11. april kl 1900 
 


