SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN

Referat af forårsgeneralforsamlingen 26.3.2014
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Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab og budget.
Indkomne forslag.
Drøftelse af sommerprogram.
Valg af revisor og revisorsuppleant (på ulige årstal)
Eventuelt.

Formand, Jan Stage bød velkommen og bad Flemming Bindner, Fighter om at indtage en tom stol.
Jan fortalte derefter om Fighters meriter gennem mange år i Sejlklubben og sluttede med at udnævne
ham til æresmedlem. ( Formandens tale kan ses på hjemmesiden )
Ad 1:

Formanden, Jan Stage, bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Kaj Bach som dirigent, og han blev valgt
med akklamation. Kaj Bach takkede for valget og tilliden og generalforsamlingen blev kendt lovligt
indkaldt.

Ad 2:

Formanden gjorde status over det forløbne år.
Klubben:
Medlemstallet har været jævnt faldende, blev sidste år stabilt og i år svagt stigende – der er flere
indmeldte i den sidste måned
Vi har en rigtig god økonomisk situation og styr på det.
Aktiviteter:
Der er ret få deltagere til ordinære kapsejladser, men Snapsecup kører rigtig godt.
Single/double/motorsejler-sejlads fortsætter i år.
Forårsturen til Frederica Boatshow blev arrangeret i samarbejde med VB
Der er stor aktivitet til fester og der er indført en medhjælperfest for de, der hjælper med driften af
klubben.
Ren Havn bliver i år afholdt i VB-regi. Det er i år den 20. maj 17:00, hvor vi rydder op i havnene og de
omkringliggende arealer og kl 1900 er VB vært for pølser og drikkevarer.
Sejlerskolen i 2013:
Niels Henriksen er bestyrelsens ansvarlige, og leder er Peter Nielsen
Vi havde 3 elever sidste år, hvoraf 2 fortsætter i år, og der er flere nye, som er interesserede.
Der er lavet en ny folder, som gerne må gives til venner og bekendte
Vi fik en donation fra SparNord, så vi kunne købe vores egen båd, og vi fandt et rigtigt godt tilbud.
Båden kan lejes af medlemmer af klubben.
Alle disse aktiviteter arrangeres af sejladslederen Niels og aktivitetslederen Gitte, bakket op af
aktivitetsudvalget.
Havnen:
Vi har som nævnt en ny bro i Skudehavnen, og der blev uddybet, før den blev etableret.
Navn: Nørrebro
Vilkår for dem, der ligger i Skudehavnen: vi betaler VB for andel i toilet og bad, pavillon, legeplads og
grillplads – et fast engangsbeløb pr. plads og andel i løbende drift.
Den røde kran er nedlagt.
Ved brug af sporristen i højsæsonen, skal det aftales med havnefogeden senest dagen inden, så han
kan nå at flytte eventuelle både, der ligger i vejen.

Elforbrug: betalingsstrøm hele året, både på landpladserne og broerne. Man skal købe kort i klubben
og så tanke det op i automaten.
Arbejder i hos os i 2013:
Nye BEAS el-standere på alle broer med ny el-installation
Arbejder i hos os i 2014:
Flytning/udskiftning af pæl på SL Fiskerbro (3 pladser til 2)
Renovering af bærende planker på SL Fiskerbro
Samarbejde med VB:
Vi har fælles møder med VB, hvor alt praktisk omkring VBH og SKH ordnes. Etableret og fungerer.
Seneste er den nye betalingsautomat.
Fælles opkrævning af gæstepladsleje med VB. Uændret pris i 2014, men der skal betales for strøm,
som før var inkluderet.
Aalborg kommune:
Vi har et velfungerende samarbejde med Aalborg Kommune..
Både i svinget syd for masteskuret må ikke længere stå der til efteråret, og på den nordlige side af
græsset over for VBs klubhus.
Alt dette styres af fartøjsinspektøren Lars og formanden.
Klubhuset:
Klubhuset: renovering af mødelokalet, kan bruges af alle medlemmer.
Styres af husinspektøren Linda. Derudover har vi et masteudvalg, som vedligeholder standermasten.
Administration
Kommunikation med medlemmerne: Vi har email-adresser på omkring 2/3 af medlemmerne og har
sendt indkaldelse til denne generalforsamling ud til dem – sparet klubben for 9 kr pr. brev, så det er et
par tusind kroner til hver generalforsamling. Vi vil gerne have flere med. Giv os jeres email-adresse –
og husk at give besked, hvis I ændrer den.
Web-sted: klubben var tidligt på Internettet. I 1997/98 med en webside kun med information. I
efteråret 2000 tog Bo Sørensen initiativ til at lave en ny side. Efter 13 syntes vi det var på tide med en
modernisering.
Den nye webside er fælles med VB og samlet indgang til havnen: Aalborg Lystbådehavn.
Dorte arbejder med dette.
Det kommende år:
Vi skal konsolidere os i Skudehavnen og få det til at fungere godt – gerne med flere pladser
Vi skal få Sejlerskolen til at fungere
Vi skal videreudvikle vores hjemmeside
Der blev stillet spørgsmål omkring antal strømstik på broerne – specielt Fiskerbroen – der skulle være
nok nu, men hvis der bliver behov, kan antallet udvides.
Der blev også stillet spørgsmål omkring mastekranen – herunder udskiftning af snekkehjul og
snekkeaksel.
Der vil blive sat noget i gang.
Formandens beretning blev derefter godkendt med akklamation af de 42 tilstedeværende
medlemmer.

Ad 3:

Regnskab og Budget

Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt med akklamation og ros til formanden, der i
kassererens fravær fremlagde dette.
PAUSE
Ad 4:

Indkomne Forslag
1: Bestyrelsen bemyndiges til at indmelde klubben i en nyetableret forening, Aalborg Lystbådehavn (
ALH )
Begrundelsen er at samarbejdet i ANF er gået væsentligt tilbage og senest har såvel Aalborg Sejlklub
som Fiskerklyngen annonceret, at de ønsker at udtræde af ANF.
Jan uddybede forslaget, der blev vedtaget med 43 stemmer for – 1 imod og 4, der undlod at stemme.
2: Bestyrelsen bemyndiges til at hjemtage tilbud på et nyt masteskur af samme type som det
eksisterende og at acceptere det billigste af disse op til et maksimum på dkk 500.000 excl moms.
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget,

Ad 5:

Drøftelse af sommerprogram
Sommerprogrammet for såvel aktiviteter samt sejladser blev gennemgået og uddybet.
Aktivitetsudvalget ville gerne have ideer til aktiviteter, der binder medlemmerne sammen.
Der kom forslag om:
Havnens Dag
Fiskekonkurrence
Aalborg Regatta
Legeplads
Krabbefiskeri
Og familiemedlemsskaber.

Ad 6:

Valg af revisor og revisorsuppleant
Da disse skal vælges på ulige årstal udgik punktet
PAUSE

Ad 7:

Eventuelt
Enkelte tal fra ANF’s regnskab og plan for vedligehold blev kort gennemgået. Disse oplysninger kan ses
på ANF’s hjemmeside www.anf-adm.dk.
Hvad angår situationen omkring samarbejdet i ANF, kan vi henvise til
http://aalborglystbaadehavn.dk/nyheder/anf-hvad-sker-der.aspx
http://anf-adm.dk/UserFiles/file/Bestyrelsesreferater/ANF_bestyrelsesreferat_20140318.pdf
samt formandens redegørelse, som gengives her:
Flere medlemmer har de sidste år spurgte Hvad er ANF? I år har der været mere blæst om det, som er
Aalborg-klubbernes fælles driftsorganisation.
ANF har afsluttet sit 22. regnskabsår med meget fornuftig økonomi. Opsparing på cirka 4 mio. kroner,
og større arbejder planlagt 10 år frem i tiden.
Pladsleje blev sidste år sat ned med 10% (el-udgiftens andel af ANF’s udgifter) og fastholdes i år.
Regnskabet: nogle har tidligere bedt om oversigt over regnskabet.
Ny 30 årig brugsaftale fungerede indtil for et år siden.
AS har defineret 9 punkter, som de vil have ændret. De har stillet dem som ultimative krav og ikke
været villig til forhandling.
I kan se detaljerne i ANF’s referater og i en artikel på ANFs hjemmeside. Essensen er, at AS ikke vil
bidrage til at bringe de gamle havne op på samme standard som den havn, de har fået stillet gratis til
rådighed af kommunen.
AS har derfor bedt om at blive meldt ud af ANF.
Hvordan undgår man at folk kommer til at ”falde over hinanden” ved el-udtagene på broerne
Vi får lavet de elstik, der er behov for.

Solceller er glimrende, hvis man ikke har brug for køleskab
Fjern stikket, når man ikke bruger strøm
Oplad batterierne før vinteren, så er de klar til foråret
Tænk over, om du har brug for at have elstik i, når du ligger på pladsen.

Dirigenten takkede derefter for god ro og orden og evnen til indimellem at holde sig til emnet..
Formanden bad forsamlingen rejse sig udbringe et trefoldigt leve for Sejlklubben Limfjorden og
klubsangen blev sunget.

Kaj Bach, dirigent

Dorte Carøe, referent

