SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 2
Dato: 17. december 2020 kl 19.00
Næste møde: 13. januar 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
Marianne Leere
Linda Mortensen
Thomas Jørgensen
Dorte Carøe
Knud Suhr
Mogens Kronborg

Ad 1:

Referatet blev godkendt

Ad 2:

Posten blev fordelt. Thomas kontakter Lars Lys vedrørende fakturaer derfra.

Ad 3:

ANF:

Nørrebro bliver forlænget med 15 meter ( ca 10
pladser).
Vores el-standere skal ombygges – økonomien og
funktionalitet blev diskuteret

ALH:

JS og KS svarer på mail fra VB.
Vores vand- og elmålere er flyttet fra ALH til SL.

VBH:

Vi afventer stadig en brugsaftale for Vestre Nordmole.
Vi har fået 4 redningsstiger bevilget af Trygfonden. De
bliver opsat på Vestre Nordmole, på Fiskerbroen, Ny
Vestre Bro og ved mastekranen

SKH:

Aalborg Kommune undersøger toiletfaciliteter i
Skudehavnen.
Forskellige muligheder blev diskuteret – blandt andet en
toilet- og badvogn foran dykkerklubben

Knud – kasserer:

Gennemgik budget for 2021.
Vores bogholders deltagelse i bestyrelsesmøderne blev
diskuteret. Det bliver på møderne i februar og august.

Ad 4:

JS
ML
LM
TJ
DCA
KS
MKL

Mogens – fartøjsinspektør: Der kommer kvittering for modtagne fartøjsskemaer.
Der er ubrugte pladser på sporristen og mange tomme
vogne - og der er desværre stadig mange vogne uden
tydeligt medlemsnummer.
Mogens undersøger.
Vi har 50 bådpladser på Ralvej – en omfordeling blev
diskuteret.
Forretningsgangen omkring stabelstativer blev fastlagt.
Der er indkøbt en elektronisk talje til bådhuset.
De sidste vandhaner bliver lukket for vinteren.
Linda – husinspektør:

Masteudvalget ser på hvad der skal gøres ved
standermasten lørdag 19. december.

Marianne – aktivitetsleder:Julegåturen, julefrokost er aflyst og Nytårschampagnen
bliver også aflyst.
Medhjælperfesten afventer ophævelse af
forsamlingsforbudet på 10 personer, som pt er til 28/2 –
mulig alternativ dato bliver 16. april
Er i gang med at skaffe medlemmer til aktivitetsudvalget.
Aktivitetsudvalget arrangerer de ting, der står på
aktivitetsplanen:
https://aalborglystbaadehavn.dk/aktivitetskalender.aspx
undtagen sejladser. Er du interesseret, så skriv til
Marianne på aktivitetsleder@sejlklubbenlimfjorden.dk
Thomas – sejladsleder:

Er i gang med at starte et youngsters-hold op til J70 ( 1523 år )
Regelkursus 6 torsdage, der skulle starte 7. januar bliver
sikkert flyttet – afventer ophævelse af forsamlingsforbud.
Der kommer penge ind fra fonde til en 3. J70-er og en
følge-/sikkerhedsbåd. Finansiering er på plads til en J70, så
det blev besluttet at købe nr 3.

Jan S – formand:

Leje af bådhal og pris blev diskuteret

Dorte – sekretær:

I næste nyhedsmail skal henvises til vores facebook-sider.

Ad 5:

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Næste møder:
Bestyrelsesmøde
Medhjælperfest ( efter invitation )

13. januar kl 1900
22. januar kl 1800 ( ny foreløbig dato 16. april)

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Møde for nye medlemmer

Referent/DCA

18. februar kl 1900
18 marts kl 1900
7. april kl 1900
8. april kl 1700

