
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 5 
Dato: 24. marts 2020 kl 19.00  
Næste møde: 14. april 2020 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 MKL  

 

 

Ad 1: Referatet blev godkendt 
 
Ad 2: Posten blev fordelt.  
 
Ad 3: ANF:                     Forslag til havnereglement er godkendt. 
    

ALH: Aalborg Kommune genoptager byggesagen vedrørende 
overdækning til skolebådene i forlængelse af masteskuret.  

 Oplæg til ”bodeling” af ALH er sendt til VB, der som 
bekendt vil forlade ALH-samarbejdet. Svar er ikke 
modtaget endnu. 

 JS skriver til VB og annullerer den xtra-ordinære 
generalforsamling til efter klubbernes ordinære 
generalforsamlinger. 

 
VBH: Vi har fået en henvendelse fra helårsliggere, der gerne vil 

overtage Vestre Nordmole. JS skriver til dem og afslår, da 
vi ikke optager motorbåde samt helårsliggere som 
medlemmer.  

 
SKH: Intet 
 

Ad 4:              Knud – kasserer: Spurgte efter henvendelse fra et medlem om eventuel  
   refundering/nedsættelse af pladsleje, hvis man ikke  
   søsætter sin båd i forbindelse med Corona. Dette  
   tages op i hvert enkelt tilfælde, hvis det bliver aktuelt.                     



 
    
      

Mogens – fartøjsinspektør: Der bliver sendt datoer til fælles bådisætning til de 
medlemmer, der har stabelstativer. 
Vandpladslisten er næsten færdig. 
 

Linda – husinspektør: Har kontaktet kommunen om rensning af kloakker. Der 
bliver renset tagrender på klubhuset. I fremtiden vil det 
være et punkt til rengøringsdag. 
 

Kaj – aktivitetsleder: Nye foreløbige datoer til arrangementer i foråret: 
 18/4: rengøring af klubhuset 
 23/4: forårsgeneralforsamling 
 25/4: standerhejsning 
 30/4: møde med nye medlemmer ( efter invitation)  

  
Thomas – sejladsleder: Der har været J70-opstartsmøde med god deltagelse. 

Thomas skriver til de interesserede om eventuel 
udsættelse af sæsonstart efter kontakt til Dansk Sejlunion 

 
Jan S – formand:  Der har ikke været den store interesse fra 60+ - 

medlemmer til J70-sejlads. 
Seniorsport kontaktes, om de er interesserede. 
Fritidscentret Vesterkæret kontaktes ligeledes. 
Lars Vinther er ansat som bogholder 6t/uge. 

  
                       Dorte – sekretær: Intet 

 
Ad 5: Intet 
  
 
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde:  14. april        kl 1900 
Forårsgeneralforsamling:  23. april kl 1900 ( foreløbig ) 
 
Referent/DCA 
 


