
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 10 
Dato: 14. september 2021 kl 19.00  
Næste møde: 6. oktober 2021 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 

 Marianne Leere ML    

 Linda Mortensen  LM   

 Thomas Jørgensen  TJ    

Dorte Carøe   DCA 

 Knud Suhr   KS   

 Mogens Kronborg MKL 

 

 

Ad 1: Referatet godkendt på mail 
 
Ad 2: Ingen post.   
 
Ad 3: ANF:                     SL skal  udskifte containeren ved Ombord med en 

Molok ( delvist nedgravet container ). Placeringen skal 
godkendes af Aalborg Kommune, da de skal tømme den. 
ANF ansøger for SL – og SL betaler molok og installering.  
Dette bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde i ANF. 
 
Reparation af ødelagt strømkabel til dommerhus i  
Skudehavnen betales af ANF 

    
 ALH:  VB er rykket for svar på oplæg til bodeling. Intet svar. 

 
VBH: Vi har en båd, hvor vi ikke kender ejeren på Vestre 

Nordmole. Brev er sat på båden – intet svar – der skrives 
nyt brev. 
KS action. 

 
SKH: Fliser ved brolandingen er undermineret. Knud indhenter 

tilbud. 
 

Ad 4:              Knud – kasserer: Intet. 
    

Mogens – fartøjsinspektør:Der er undersøgt muligheden for flere p-pladser i 



  Skudehavnen – der bliver ikke flere iflg kommunen. 
Om ikke så længe skal nogle af svellerne på sporristen 
repareres.    
   

  Linda – husinspektør: Leverandørliste blev gennemgået og placering aftalt. 
Kontakter kloakmester vedrørende dimensioner af afløb 
fra toilet og bad. 
 

Marianne – aktivitetsleder: Præsenterede forslag til vinteraktivitetsplan, der blev     
   kommenteret. 
   Planlægning af medhjælperfest og afrigger er i fuld gang, 
 
 Thomas – sejladsleder: 3. single/double/motorsejler-sejlads er afholdt. Peter 

Frank Nielsen vandt ”Den Gyldne Klump”. 
Der er snart Snapsecup – invitation og tilmelding er på 
opslagstavlen. 

 
Jan S – formand:  Intet 
   

                       Dorte – sekretær: Intet  
 
Ad 5: Generalforsamlingen blev gennemgået. 
  
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde 06. oktober kl 19.00 
Medhjælperfest 8. oktober (efter invitation ) 
Efterårsgeneralforsamling 14. oktober kl 19.00 
Bestyrelsesmøde 04. november kl 1900 
Bestyrelsesmøde 16. december kl 19.00 
 
 
  
 
Referent/DCA 
 


