
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 1 
Dato: 17. november 2020 kl 19.00  
Næste møde: 17. december 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 

 Marianne Leere ML    

 Linda Mortensen  LM   

 Thomas Jørgensen  TJ    

Dorte Carøe   DCA 

 Knud Suhr   KS   

 Mogens Kronborg MKL 

 

Marianne Leere blev budt velkommen i bestyrelsen og indtrådte som aktivitetsleder  

 

 

Ad 1: Referatet blev godkendt 
 
Ad 2: Posten blev fordelt.  
 
Ad 3: ANF:                     Der er bestyrelsesmøde i ANF 24 november, hvor  

reperations- og vedligeholdelsesplan skal diskuteres. 
Vi ønsker blandt andet en forlængelse af Nørrebro  
med 10 pladser og en ekstra plads ved t-et på 
Fiskerbroen. 

    
ALH: Mail fra VB blev diskuteret. Vi er ikke interesserede i  

at ”lukke” ALH, men der skal findes ud af, om vi skylder 
penge til ALH eller har penge til gode. 
 

VBH: Vi afventer en brugsaftale for Vestre Nordmole 
Det forventes, at det nye bådhus kommer under tag inden 
nytår. Ønsker du at hjælpe med at male og opsætte 
planker skal du kontakte 
sejladsleder@sejlklubbenlimfjorden.dk 

 
SKH: Aalborg Kommune undersøger toiletfaciliteter i 

Skudehavnen. 
 

Ad 4:              Knud – kasserer: Intet 

mailto:sejladsleder@sejlklubbenlimfjorden.dk


    
 

Mogens – fartøjsinspektør: En del både skal op fredag 20 november. 
 Husk at mærke vinterstativerne med label med    
letlæseligt medlemsnummer –  labels ligger i 
vindueskarmen i klubhuset. 

 
 Linda – husinspektør: Standermasten er taget ned og afrigget. Den er desværre 

knækket og skal repareres. 
 Der var 2 medlemmer, der meldte sig til masteudvalget 
på generalforsamlingen. Tak for det. Vi kan godt bruge 
flere, så er du interesseret, så kontakt Linda. 

 Julepynter i klubhuset – uanset Corona  
 

Marianne – aktivitetsleder:Der bliver julegåtur – men sikkert ikke pakkespil og hygge 
bagefter. Afventer evt nyt forsamlingsforbud. 
 

Thomas – sejladsleder: Der bliver Regelkursus 6 torsdage startende 7. januar. 
Tilmelding vil ske via NemTilmeld. 
J-70-erne sejler flittigt i weekenderne – i hvert fald 
måneden ud. 

 
Jan S – formand:  Har kontakt med Seniorsport omkring sejlads næste 

sæson. 
  

                       Dorte – sekretær: Intet. 
 

Ad 5:  
  
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde 17. december kl 1900 
Bestyrelsesmøde 13. januar kl 1900 
Medhjælperfest ( efter invitation ) 22. januar kl 1800 
Bestyrelsesmøde 18. februar kl 1900 
Bestyrelsesmøde 18 marts kl 1900 
Bestyrelsesmøde  7. april kl 1900 
Møde for nye medlemmer 8. april kl 1700 
 
  
 
Referent/DCA 
 


