SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 6
Dato: 9. april 2013 kl 19.30
Næste møde: 16. maj 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
Linda Mortensen
Gitte Østerlin
Dorte Carøe
Brian Lilholt
Flemming Bindner

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

Uddybningen i Skudehavnen skrider fremad og vores bro er på vej – den skulle være
klar om ca 14 dage.
Vi kommer sandsynligvis til at betale for el på broerne i 2. halvår af 2013.
Vi søger sammen med VB gennem ANF om tilladelse fra Aalborg Kommune til
etablering af autocamperpladser på nokken i Skudehavnen og på græsarealet syd for
toiletbygningen i Vestre Bådehavn.
Der har været afholdt møde med VB og samarbejdsaftale er underskrevet.
Der bliver ingen ændring i gæstelejetakster.
Det er desværre umuligt at renovere den røde kran, så den kan godkendes. Wiren
bliver pillet af den, så den ikke kan bruges.
Bommen til jollepladsen bliver låst, når der ikke er forårsklargøring.
Der er informationsmøde for bestyrelserne i medlemsklubberne i ANF 16/4.

Ad 4:

Jan- formand:

Der bliver sat skilte op med frihavnsmarkering på alle
vores broer. Dette gælder dog ikke broen i Skudehavnen i
år, da vi har lånt os ind på VB’s faciliteter og de til gengæld
håndterer gæstelejen.

Gitte–aktivitetsleder:

Der er tilmeldt 74 deltagere til jubilæumsfesten og alt er
klart – også til standerhejsningen.
Pinseturen er ligeledes ved at være på plads.

Medhjælperfest blev diskuteret.
Niels – sejladsleder:

Sejlerskolen blev diskuteret – der er første møde mandag
15/4 og indtil nu har 6-7 stk vist interesse.
Poloer vil være klar til standerhejsningen.

Brian- kasserer:

Intet at bemærke.

Linda – husinspektør:

Arbejdsdagen gik godt.
Christianshåb er afrenset og klar til maling til Ren Havn.
De enkelte bestyrelsesmedlemmers samt sejlerskolens
behov for skabsplads i det nye møderum blev noteret.
Smæklås sættes i døren til mødelokalet.

Fighter-fartøjsinpektør:

Alle pladser er pt udlejet – 7 både i Skudehavnen.
Har fået tilbud på spil til mastekranen, men da den
fungerer iflg de, der er kommet i vandet i år, er et nyt spil
pt ikke aktuelt.
Har skaffet smæklås til mødelokalet.

Dorte – sekretær:

Havnebrochure er klar til tryk, når den engelske og tyske
tekst er klar.
Mailmodulet til hjemmesiden blev diskuteret. DCA tager
kontakt til Ultimize.
Der bliver opdateret på den nye hjemmeside jævnligt og
når teksten fra havnebrochuren er lastet, burde vi kunne
gå ”online”

Ad 5:

Udestående punkter/hængepartier:

Der er pt ikke DS ankerbøjer i Vejdybet, da Hals Bådelaug
har meldt fra mht til udlægning og ilandtagning. Jan tager
det med til ANF-møde 11/4.
Fighter medbringer liste til uddeling af frihavnsmærkater
og jubilæumsstandere til standerhejsningen.
Reklamestandere ( sejlerskole/kasserer)
”Jobbeskrivelser ”( sekretær )
Hjemmeside ( sekretær )

Møder indtil efterårsgeneralforsamlingen 2013:
Torsdag 16. maj – mandag 17. juni – tirsdag 20. august – onsdag 25. september
– tirsdag 22.oktober.

referent: DCA

