
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 8 
Dato: 2. juni 2021 kl 19.00  
Næste møde: 31. august 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:                     Fremover behandler ANF broerne for alger. 

Nordmolen er klar igen – 5 pladser er blevet til 4 
    
 ALH:  Årsregnskab er næsten færdigt. 

Oplæg til bodeling blev diskuteret. 
 

VBH: Der har været afholdt møde med Mathis om liggepladser 
og opkrævning. 
Dieselstanderen hos Mathis bliver automatiseret. 

 
SKH: Der har været afholdt møde mellem bådejere på 

Nørrebro, hvor forskellige ting såsom parkering, 
toilet/bad, og sejlerstue diskuteredes. 
Der kan overdækkes ved grillpladsen og det bliver sat i 
gang. 

 
Ad 4:              Knud – kasserer: Gennemgik økonomi pr 1/4. Det ser fint ud. 
    

Mogens – fartøjsinspektør: Der kan holde autocampere ved Christianshåb. Thomas  
   klarer hjemmesiden.    

   
     



 
 Linda – husinspektør: Der indkøbes ikke robotplæneklipper alligevel. Den gamle 

er blevet shinet op. 
 

Marianne – aktivitetsleder: Der var 21 deltagere til pinseturen. Ren Havn er også 
overstået. Dog er der skuffende fremmøde til mange 
arrangementer. Reminder sendes rundt fremover 

 
Thomas – sejladsleder: Sejlsportsligaens stævne for 1. division sejles i weekenden 

5-6/6. Det kan følges fra Vestre Fjordpark. 
Der holdes 2. divisionsstævne den 19-20/6 med 3 hold fra 
SL ( SL Modstrøm, SL’s helte og SL’s heltinder ) Hold øje 
med Facebook 
Første J70 bådførerkursus er veloverstået. 

 
Jan S – formand:  Bådhuset har nu været udlejet i 2 uger og 2 dage. Det er 

nu ledigt, hvis du ønsker at leje det.  
 https://aalborglystbaadehavn.dk/nyheder-(2)/nu-kan-

baadhuset-bag-masteskuret-lejes.aspx 
   

                       Dorte – sekretær: Opdaterede skilte til broerne skulle komme næste uge.  
 
Ad 5: Forårsgeneralforsamlingen bliver afholdt ved 

Vesterkærets Kirke. Coronarestriktionen bliver overholdt – 
herunder coronapas. 

 Stander og frihavnsmærke kan hentes hver tirsdag kl 17-
18 hos Lars Vinter i pavillonen ve roklubberne.  

  
Næste møder: 
Forårsgeneralforsamling 21. juni kl 19.00 
Bestyrelsesmøde 31. august kl 19.00 
Medhjælperfest 8. oktober ) 
 
 
  
 
Referent/DCA 
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