
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr 7 
Dato: 5. maj 2021 kl 19.00  
Næste møde: 2. juni 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 
 

Inden mødet fremlagde Peter Simonsen skitseforslag til udbygning af klubhuset. Det så fint ud, 
så næste skridt er at kontakte kommunen. 

 
 

 

Ad 1: Referatet blev godkendt 
 
Ad 2: Posten blev fordelt.   
 
Ad 3: ANF:                     Der har været rigtig mange indsigelser til ændring af 
   åbningstider på Aggersundbroen. 
   Der blev holdt ANF bestyrelsesmøde i sidste uge og der er  
   halvårsmøde med Aalborg Kommune mandag 10. maj. 

”Jette Lys” er pt i Aalborg for blandt andet at ramme pæle 
om. På Nordmolen bliver 5 pladser til 4.   

    
 ALH:  Årsregnskab er næsten færdigt. 

Bodeling afventer VB. 
 

VBH: Alle elstandere  er sat op igen med Tallykey-indmad og vi 
afventer nu kun Nets. 

 Der lejes en bad/toiletvogn til gæstesejlere i højsæsonen. 
Regler for leje af bådhus udsendes med referatet til alle 
medlemmer. 
 



Det har ikke været noget større problem med affald på 
havnen efter skraldespandene blev pillet ned. Vi afventer 
sommeren. 
Der laves en ekstra væg i værkstedet, så der kan tørres 
sejl. 

 
SKH: Der lejes ligeledes bad/toiletvogn til Skudehavnen. 

Der bliver afholdt møde med medlemmerne på Nørrebro 
den 28 maj. 

 
Ad 4:              Knud – kasserer: Har ordnet fliser i SKH efter rottebesøg 

Der undersøges nyt regnskabsprogram. 
    

Mogens – fartøjsinspektør: VB er ved at rømme Nørrebro. 
  Husk at rydde op på landpladsen efter søsætning. 
  Vi har få ledige pladser i år. 

     
 
 Linda – husinspektør: De sidste klubstandere er kommet og sat op. 

Der mangler stadig punkter på listen over rengøring af 
klubhuset. Blandt andet rengøring af toilet/baderum og 
afvaskning af borde/bænke-sæt. 
Vi mangler en /nogle der vil påtage sig at stå for 
græsslåning og ukrudtsbrænding. Der indkøbes en el- eller 
robotplæneklipper. 
 

Marianne – aktivitetsleder: Casper Tølbøl er ny i aktivitetsudvalget – velkommen til 
ham. 
Husk at tilmelding til Pinsetur til Hals 23/5 er senest 9. 
maj. 
Der arrangeres møde for nye medlemmer 26/5 – separat 
indbydelse udsendes. 
 

Thomas – sejladsleder: Der bliver afholdt J70 ligastævne 5-6 juni og 19-20 juni 
foran Honnørkajen. 
Er du interesseret i at give en hånd, så kontakt Thomas. 
Arrangerer kapsejlads 17/5 
Sejlerskolen er startet. 

 
Jan S – formand:  Intet 
   

                       Dorte – sekretær: Arbejder stadig med nye skilte til broerne. 
 
Ad 5: Intet  
  



Næste møder: 
Møde for nye medlemmer 26. maj kl 1700 (flyttet fra 8/4 – separat indbydelse 

udsendes) 
Ren Havn 1. juni kl 17.00 
Bestyrelsesmøde 2. juni kl 19.00 
Forårsgeneralforsamling 21. juni kl 19.00 
Bestyrelsesmøde 31. august kl 19.00 
Medhjælperfest ( ny foreløbig dato 8. oktober ) 
 
 
  
 
Referent/DCA 
 


