
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 6 
Dato: 11. april 2019 kl 19.00  
Næste møde: 9. maj 2019 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  JS 

 Kaj Østergaard KØ afbud  

 Linda Mortensen  LM  

 Thomas Jørgensen  TJ    

Dorte Carøe   DCA 

 Knud Suhr   KS afbud 

 Karsten Jørgensen KAJ 

 

 

Ad 1: Referatet blev godkendt 
 
Ad 2: Posten blev fordelt. Knud’s post ligger i bakken i skabet 
 
Ad 3: ANF:                     Der er afholdt bestyrelsesmøde i ANF 10. april. Fælles  

administrationssystem er opgivet foreløbig, da det ikke 
kan det, vi skal bruge. 
Kassererne i medlemsklubberne indkaldes til møde blandt 
andet om forsikringer. 
Der holdes fælles bestyrelsesmøde for bestyrelserne i 
medlemsklubberne den 7. maj kl 17 hos AS. 
Der kan søsættes både på begge sider af Streetfood og fra 
Mathis’ kaj på forud aftalte datoer. ( se hjemmesiden ) 
 

ALH: Der afholdes bestyrelsesmøde i ALH søndag 14. april. 
 
VBH: Der bliver rammet pæle i løbet af kort tid. 

 
SKH: Der er monteret Y-bomme og el-tavler på Nørrebro. Vi 

medfinansierer ny sejlerstue i Skudehavnen. 
 

Ad 4:              Knud – kasserer: fraværende. 
      

Karsten – fartøjsinspektør: Der bliver lavet oprydning på landpladser for 
uidentificerede både og stativer i starten af maj og 
fremlysning/auktion i lighed med tidligere år. 



Vi prioriterer sporvogne på sporristen frem for stativer. 
  

Linda – husinspektør: Der har været holdt møde i Seniorklanen. 
Til rengørings- og reparationsdag var der stort fremmøde. 
Der bliver snarest bestilt reparation af tag. 
 

Kaj – aktivitetsleder: Fraværende 
  

Thomas – sejladsleder: Der er lavet hold til Sejlerskolen og der er pt 16 elever. 
Sejlerskolen er tilmeldt onsdagssejladserne. 
Der er kommet penge fra Velux-fonden og Aalborg 
Kommune til sportsbåden, der snart bliver købt. 
Der indhentes tilbud på overdækning til klargøring af 
skolebådene. 
 

Jan S – formand:  
 

                       Dorte – sekretær:  
 
 

Ad 5:  
  
 
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde: 9. maj kl 1900 
Bestyrelsesmøde: 18. juni kl 1900 
Bestyrelsesmøde: 22. august kl 1900 
 
Referent/DCA 
 


