
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 7 
Dato: 30. maj 2022 kl 19.00  
Næste møde: 21. juni 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    

 Linda Mortensen  LM   

 Thomas Jørgensen  TJ (fraværende)  

 Dorte Carøe   DCA   

 Knud Suhr   KS    

 Mogens Kronborg MKL  

 

  

Ad 1: Referatet godkendt. 
 
Ad 2: Ingen post.   
 
Ad 3: ANF:   Der har været afholdt fællesmøde med bestyrelserne i ANF med    
  deltagelse af rådmand for By og Land, Jan Nymark Thaysen 
     
 VBH: Affaldscontaineren ved klubhuset bliver malet i august. 

Autocampere og brug af arealet ved Christianshåb blev diskuteret. 
På sigt skal alle både der stå på stabelstativ, så der kan ryddes om 
sommeren. 
Sagen tages op igen efter sommerferien 

 
SKH:                Sejlerstuen bliver måske indviet inden sommerferien. Døren åbnes  

med den 6-cifrede kode fra Tally. 
Toilet- og badvogn bliver opstillet ved dykkerklubben  
midlertidigt. Der arbejdes på en anden placering. 
 
Gældende for begge havne: Vi har modtaget oplæg fra FLID/Aalborg  
Kommune om Sikker Havn-certificering. 
Det diskuteres på bestyrelsesmødet i juni 

 
Ad 4:              Knud – kasserer: undersøger evt besparelse på forsikringer. 
 
 Mogens – fartøjsinspektør: Vi har pt 2 ledige pladser 
   



 
Linda – husinspektør: Har indkøbt udstyr til toiletvogn – vi har fået nyt 
rengøringsfirma. 

 
 Marianne – aktivitetsleder:  
 Arrangerer Pinsetur – der er 25 deltagere. 

Der bliver arrangeret Fælles Grill 26. august 
  
Thomas – sejladsleder: fraværende 
  
Jan S – formand: Efterlyser hjælp til fondsansøgninger til opbygning af klubhus. 
 

                       Dorte – sekretær: Koordinerer gæstesejlercheck – koordinerer Tally og  
                                                        Toilet/Badopslag på havnen  
                        
 
Ad 5: Der arbejdes på ny hjemmeside. 
 Er der nogen, der vil hjælpe med at checke gæstesejlere i 

højsæsonen 16.juni-31 august, så skriv til 
mail@sejlklubbenlimfjorden.dk 

  
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde 21. juni     kl 1900 
Bestyrelsesmøde 16. august    kl 1900 
Bestyrelsesmøde 13. september kl 1900 
 
Referent/DCA  
 


