
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 3 
Dato: 13. januar 2021 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  JS 

 Marianne Leere ML    

 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:                     Vores el-standere skal ombygges – der undersøges 
   nærmere 27/1. 
    

ALH: Wifi virker igen i klubhus. 
 

VBH: Brugsaftalen for Vestre Nordmole er forlænget 3 år. 
 Regler for brug af det nye bådhus tages op på næste 

bestyrelsesmøde. 
 Det skal males 2. gang, når det bliver tørvejr/forår. 

 
SKH: Intet  
  
 

Ad 4:              Knud – kasserer: Ønsker input til budget for 2021, hvis der er ændringer. 
   Deadline 1/2. 
   Budgetopfølgning foregår i februar, maj og august. 
    

 
Mogens – fartøjsinspektør: Aflæser el- og bimålere på Nørrebro. 

Nordsiden af masteskur skal renses for alger og 
masteskuret incl døre males. 
Der skal fjernes alger på broerne i marts. 



   
 
 Linda – husinspektør: Cylinder på fordør i klubhuset renses, da der har været 

”tyggegummi” i. 
Indhenter tilbud på gulvafslibning i klubhuset. 
Følerlamperne uden for klubhuset udskiftes. 
Ønske: lys ved grillplads/udevask. 
Masteudvalget laver lineholdere til mast og mastefod. 
 

Marianne – aktivitetsleder:Der er sendt mail til deltagere i medhjælperfesten med  
alternativ dato 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, generalforsamlinger og Sejlerskole. Er 
du interesseret eller ønsker en uforpligtende snak, så skriv 
til Marianne på aktivitetsleder@sejlklubbenlimfjorden.dk  
 

Thomas – sejladsleder: Regelkursus udsættes/aflyses. 
Undersøger markedet for en J70. 
Kontakter Lars Lys omkring fakturaer. 

 
Jan S – formand:  Opdaterer DS’s hjemmeside omkring klubben. 

  
                       Dorte – sekretær: I næste nyhedsmail skal henvises til vores facebook-sider. 
 
Ad 5:  
  
Næste møder: 
 
Bestyrelsesmøde 18. februar kl 1900 
Bestyrelsesmøde 18 marts kl 1900 
Forårsgeneralforsamling 23 marts kl 1900 FORELØBIG 
Bestyrelsesmøde  7. april kl 1900 
Møde for nye medlemmer 8. april kl 1700 FORELØBIG 
Medhjælperfest 16. april kl 18.00 FORELØBIG 
 
  
 
Referent/DCA 
 

https://aalborglystbaadehavn.dk/aktivitetskalender.aspx
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