
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 1  
Dato: 14. november 2019 kl 19.00  
Næste møde: 12. december 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     

 Linda Mortensen  LM  

 Thomas Jørgensen  TJ    

Dorte Carøe   DCA 

 Knud Suhr   KS   

 Mogens Kronborg MKJ  

 

 

Ad 1: Referatet blev godkendt 
 
Ad 2: Posten blev fordelt.  
 
Ad 3: ANF:                     Der har været havnesyn – Ny Vestre Bro bliver  
   undersøgt. 
   Der bliver lavet ny 10-års vedligeholdelsesplan 
   Der er indkøbt en kontorpavillon, der bliver stillet 
   Vest for dameroklubben. ½-delen bliver kontor for 
   ANF og ½ -delen for ALH ( havnekontor) 
   Der er ½-års-møde med Aalborg Kommune 26/11. 

 
ALH: Der indkaldes snarest til ALH-bestyrelsesmøde med den 

nye bestyrelse i VB.  
 
VBH: Intet  

 
SKH: Intet 
 

Ad 4:              Knud – kasserer: Har været til Foreningernes Dag i Aalborg Kommune. Og til  
   Workshop om Havnens Dag/Vild med Vand arrangeret af  
   Dansk Sejlunion. 
      

Mogens – fartøjsinspektør: Ros til Jer medlemmer, der har været direkte eller 
indirekte involveret i indførelsen af stabelstativer, for 



forståelse og tålmodighed. Også ros til Jer, der har mærket 
stativer med skilte/medlemsnummer. 
Primo december udsendes 
medlemsopdatering/fartøjsskema til ALLE medlemmer. 
Skemaet SKAL besvares, selvom der ikke er ændringer. 
Hvis skemaet ikke besvares af bådejere, tages det som 
udtryk for at der ikke ønskes bådplads. 
Husk at mærke masterne i masteskuret med navn og 
tlfnummer. 
 

Linda – husinspektør: Der er en utæt skotrende på klubhuset – det bliver ordnet.  
 

Kaj – aktivitetsleder: Afriggerfesten gik godt – med 38 deltagere. 
Der efterlyses deltagere til aktivitetsudvalget. 
  

Thomas – sejladsleder: Der har været afholdt afsluttende instruktørmøde – det 
har været en god sæson. 
Har haft møde med Hals og Nibe omkring J/70-sejlads. 
Vi deltager i sejlsportsligaens stævne for J/70 – helholdsvis 
20-21/6 for 2. division og 27-28/6 for 1. division. 
Vi deltager ligeledes i Idrætsmødet 24-27/6. 
Der søges fonde til J/70 nr 2. 
Albin Alphaen vil blive drevet efter ”Bugten”-modellen. 
Nærmere bliver udsendt 

 
Jan S – formand:  Intet 

  
                       Dorte – sekretær: Vi fandt datoer for de fleste møder/arrangementer til og 

med April 2020. 
 

Ad 5: Intet 
  
 
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde: 12. december kl 1900 
Bestyrelsesmøde: 16. januar       kl 1900 
Bestyrelsesmøde: 11. februar     kl 1900 
Bestyrelsesmøde: 24. marts        kl 1900 
Bestyrelsesmøde: 14. april          kl 1900 
 
Referent/DCA 
 


