
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 4 
Dato: 16. februar 2022 kl 19.00  
Næste møde: 17. februar 2022 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 (afbud)   

 Linda Mortensen  LM    

 Thomas Jørgensen  TJ    

Dorte Carøe   DCA  med fra kl 2100 

 Knud Suhr   KS    

 Mogens Kronborg MKL 

 

 Lars Vinther gennemgik udkast til årsregnskab for 2021 samt budgetudkast for 2022. 
 Bestyrelsen indgav kommentarer 

 

 

Ad 1: Referatet godkendt på mail 
 
Ad 2: Ingen post.   
 
Ad 3: ANF:   
     
 Vi sætter elprisen op til 3,25. pga de stigende elpriser 
 Peter Simonsen deltager på vores næste bestyrelsesmøde for at diskutere 5- 
 årsplan for havnene 
 Kommunen fastholder, at de ikke vil give byggetilladelser før arkitektkonkurrencen i 
 forbindelse med højvandssikring af arealet er afviklet. Det kan betyde, at vi ikke kan 
 bygge klubhus før i 2024 (måske) 
                

 

 ALH:  Intet  
 

VBH: Intet 
 
SKH: 
 
Der er kommet klager over støjende fald på Ralvej. Vores medlemmer skal lære at 
 ”stramme op” 
Husbåden forventes leveret i uge 9 



 
Ad 4:              Knud – kasserer: 
 
 Vi fastlagde gæstepriser for 2022. Alle bliver incl bad – frihavnstaksten stiger ikke.
     
 Mogens – fartøjsinspektør: 
 
 Får lavet aftale om dekorering af vores affaldscontainer ved klubhus. 
 Har bestilt to nye bagagevogne. 
 Hjul er udskiftet på mastevogn. 
  
 Linda – husinspektør: 
 
 Fortalte om problemer med herretoilettet i klubhuset. 
 Det ser ud til, at der er en person gentagne gange har fyldt toilettet med papir, 
 så det stopper. Problemet vil blive udbedret. 

 
Marianne – aktivitetsleder:  
 
Sommeraktivitetsplanen blev opdateret med de sidste datoer. 
     
Thomas – sejladsleder:  
 
Der er snart start på klargøring af skolebåde og J70-erne. 
Vi har fået 30 svømmeveste af Tryg. 
Værkstedet laves om. 
  
Jan S – formand:  
 
Vi har fået et tilskud fra Kulturministeriet til pensionistsejlads. 
  
   

                       Dorte – sekretær: Intet  
 
Ad 5: Intet. 
  
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde 3. marts kl 1900 
 6. april kl 1900 
 17. maj kl 1900 
Forårsgeneralforsamling 10. marts kl 1900 – obs ny dato 
Møde nye medlemmer (efter invitation) 21. april kl 1700 
Standerhejsning 23. april kl 1400 
 
 



  
 
Referent/KS til kl 21 – DCA derefter 
 


