
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr 5 
Dato: 11. marts 2013 kl 19.00  
Næste møde: 9. april 2013 kl 19.30 
 
Dagsorden: 1: godkendelse af referat 
 2: indkommen post 
 3: Vestre Bådehavn/ANF 
 4: løbende og nye sager 
 5: eventuelt 
 
Til stede: Jan Stage 

 Niels Henriksen ( afbud ) 

 Linda Mortensen 

 Gitte Østerlin  

 Dorte Carøe 

 Brian Lilholt  

 Flemming Bindner  

 

   

Ad 1: referatet er blevet godkendt pr mail. 
 
Ad 2: Post blev fordelt. 
 Hals Bådelaug har 40 års jubilæum 22/3. Gitte og Dorte repræsenterer bestyrelsen. 
  
Ad 3: ANF’s bestyrelse har været på studietur for at se på autocamperpladser ved Åbenrå 

Sejlklub. 
 Navn på vores nye bro i Skudehavnen diskuteres. 
 Der er informationsmøde for bestyrelserne i medlemsklubberne i ANF 16/4. 
 
Ad 4: Jan- formand: Fremover vil udgifter til klubrelaterede kurser blive  

  dækket af klubben, forudsat at der foreligger et godkendt 
  budget og transport mv er billigst muligt. 

        
 Gitte–aktivitetsleder: Forårsturen gik godt.  
   Aktivitetskalenderen blev gennemgået. 
   Jubilæumsfesten blev gennemgået. 
   Diverse udvalg skal formaliseres og der overvejes  
   medhjælperfest.    
     
                       Niels – sejladsleder: Fraværende – men bedes medbringe sejladskalender i et 

antal til generalforsamlingen.  
  
                       
                       



                      Brian- kasserer: Der har været anmærkningsfri revision af årsregnskabet !! 
 Opkrævninger på pladsleje er på vej: den sættes ned 

grundet elstandere på broerne. Den er nu 186kr/kvm incl 
moms mod før 207kr/kvm incl moms. 

 
                      Linda – husinspektør: Der bliver lavet plan for rengøringsdagen 6/4 og opslag 

sættes op.  
 Ny og tæt fordør er isat 
 
                      Fighter-fartøjsinpektør: Pt kommer der til at ligge 5 både ved den nye bro i 

Skudehavnen. 
 Højtryksrensning af broerne sættes i gang – koordineret 

med opsætning af elstandere  
  
                       Dorte – sekretær: Hjemmeside er så småt på vej – der er en del fejl, der skal 

rettes inden den kommer i luften. 
 Ny havnebrochure er også i gang og vil være klar til 

højsæsonen.  
 
         Ad 5: Generalforsamlingen blev ”vendt” med hensyn til, hvem 

der gør hvad.  
 Gaverne fra vores reception blev gennemgået. Der vil blive 

holdt et møde omkring indretning af klubhuset med 
gaverne. 

 Til næste møde bedes alle overveje, hvilket behov for 
skabsplads hver især har af hensyn til skabe i mødelokalet. 

  
Udestående punkter/hængepartier: 
 Christianshåb ( fartøjsinspektør) 
 Reklamestandere ( sejlerskole/kasserer) 
 ”Jobbeskrivelser ”( sekretær ) 
 Hjemmeside ( sekretær )  
 
 

Møder i foråret 2013: 
Torsdag 21. marts - forårsgeneralforsamling 
Tirsdag 9. april - bestyrelsesmøde 
 
referent: DCA 
  

  
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 


