
SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
 

Referat af forårsgeneralforsamlingen 15.3.2016 
 
Dagsorden: 1.      Valg af dirigent.  
                     2.      Bestyrelsens beretning.  
                     3.      Regnskab og budget.  
                     4.      Indkomne forslag.  
                     5.      Drøftelse af sommerprogram.  
                     6.      Valg af revisor og revisorsuppleant (på ulige årstal)  
                     7.      Eventuelt.  
 
Tilstede: 32 medlemmer og bestyrelsen (6 medlemmer). 

Generalforsamlingen startede med, at vi holdt to min. stilhed for to medlemmer som døde i 2015: Henning Jacobsen 
og Bjarne Lang. 

1. Valg af dirigent. 

Kaj Bach blev valgt til dirigent for generalforsamlingen. 
Kaj kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og kunne afvikles. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 

Ved formand Jan Stage. 

Overordnet 

Medlemstallet var i en årrække faldende. De sidste 3-4 år har det været konstant. De sidste to år er det steget med 15 
nye medlemmer hvert år. Oprettelsen af Sejlerskolen og pladserne i Skudehavnen har betydet meget for denne 
positive udvikling. 

Bådpladser: Vi har 119 bådpladser i Vestre Bådehavn. De var alle lejet ud i 2015 og er allerede udlejet igen for i år.  
Siden 2013 har vi igen haft pladser i Skudehavnen. I 2013 7 pladser, i 2014 12 og i 2015 i alt 20 samt 8 udlånt til VB. Vi 
har stadig cirka 3 ledige pladser. Så I må gerne gøre lidt reklame for det. 

Vores økonomi ser fornuftig ud. Bestyrelsen har valgt at bruge noget af den opsparede kapital til at investere i 
fremtiden bl.a. nyt masteskur, til at dække et større behov pga medlemsstigning. Det koster lidt penge, når vi skal 
udvikle en klub, som var gået lidt i stå (mere senere under regnskabet). 

Aktiviteter 

Sejladsaktiviteter i 2016: 

 Snapsecup og 3 single- og doublehand med rimeligt deltagertal 

 Tursejlads: pinsetur med fornuftigt antal deltagere. 

Sejlerskole: 

 Organisation: Niels Henriksen er bestyrelsens ansvarlige, og Peter Nielsen er daglig leder  

 Startede i 2013 med 3 elever, omkring 10 i 2014, 14 i 2015 og op til 27 interesserede i år. 



 Vi købte båd det første år støttet af en donation fra SparNord og fik i 2015 en donation fra Linds fond til køb 
af nye sejl. Så udstyrsmæssigt er det også rigtigt fornuftigt. Vi overvejer, om vi skal købe endnu en båd. 

 Det store problem er instruktører. Vi har 4 lige nu, men kunne sagtens bruge 2-3 mere. Så hvis nogen af jer er 
interesserede eller I kender nogen, så tag fat i Niels, Peter eller jeg. Hvis I mangler noget uddannelse, skal vi 
nok klare det – det vigtigste er, at I har lysten til at lære videre til andre medlemmer. 

 Der er blandt sejlerskolens deltagere, et ønske om, at oprette Taskesejllads i klubben. Vi arbejder på modeller 
for Taskesejlads. 

Landaktiviteter 

 Der afholdes forskellige arrangementer i løbet af året. Der er god tilslutning til disse arrangementer. 

 Der afholdes medhjælperfest for dem, som hjælper med driften af klubben. 

 Ren Havn: Hvor mange medlemmer deltagere fra klubben, det var dejligt. Der må dog gerne deltage endnu 
flere i år. Det er VB, der holder det i år. Man arbejder et par timer, og så er der øl og pølser bag efter over i 
VB. 

Havnen 

 ANF (økonomi under eventuelt) 

 Der er udført følgende arbejde hos os i 2015: 

 Forlængelse af Nørrebro med 30 meter 

 Nye elstandere på Ny Vestre Bro og Fiskerbroen (1 på hver) 

 Ændring af pladser på Nordmolen – 4 til 3 større 

 Uddybning på østsiden af Ny Vestre Bro 

 Der er kun småting planlagt i 2016: Nye elstandere på Ny Vestre Bro (1) og Nørrebro (2) 

Aalborg Lystbådehavn (ALH) 

 Formål: samarbejde med VB omkring administration af havnen og pladserne. 

 Formelt etableret med CVR-nummer, bankkonti osv. 

 Fælles opkrævning af gæstepladsleje med VB. Forhøjet pris i sommerperioden 2015 og en ny pris for meget store 
både. 

 Grillplads for enden af Nørrebro. ALH betaler, Per leder og fordeler. Vi mangler nogle frivillige til at lave arbejdet – 
henvend jer til Per eller mig. 

 Vinterpladserne på Ralvej. Vi får lidt større areal, og det hele bliver renoveret. Vi deler med VB, og FK får et 
separat afsnit. I april skal stativerne væk, og så kommer de tilbage i september/oktober. 

Sejlklubben Limfjorden 

Der er bygget nyt masteskur. Vi lejer 1/3 ud til VB. 



Det kommende år: 

 Konsolidere os i Skudehavnen og få det til at fungere godt – gerne med flere pladser 

 Få ALH helt på plads 

 Fortsætte udviklingen af Sejlerskolen og blive i stand til at tilbyde taskesejlads 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
3. Regnskab og budget. 

Kasserer Lone Sørensen gennemgik regnskabet, fin balance, selv om der er købt nyt masteskur i år. 
Sejlerskolen, som skal være selvfinansieret, kører fint med lidt overskud til vedligeholdelse af grej og udvikling i 
sejlerskoleregi. Der kommer penge fra reklamer samt 10.000 kr fra Linds fond. Endvidere betaling fra 
sejlerskoleeleverne. Deres egenbetaling er nedsat med 320 kr. fra 2014 til 2015. 
Der var en kort drøftelse blandt medlemmerne, om man skulle indføre differentieret betaling for studerende/yngre 
elever. Bestyrelsen har taget synspunkterne til efterretning og overvejer en ordning. 
Regnskab og budget blev godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen. 
 
5. Drøftelse af sommerprogram. 

Aktivitetsleder Gitte Østerlin gennemgik sommer-aktivitetsprogrammet. 
 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant (på ulige årstal) 

Udgik, da det ikke er i år. 
 
7. Eventuelt.  

Jan Stage: Regnskab for ANF Vi har p.t. 3,6 mill Kr. stående. Der er ønske om, at der altid står 3 mill kr. til uforudsete 
udgifter i havnene. Der kommer hvert år 2,3 mill kr. i indtægt fra havnenes 1000-1100 pladser. Regnskabet kan ses på 
hjemmesiden. Pladsleje fastholdes i år. 

I 2012 indgik ANF en ny 30 års brugsaftale med Aalborg kommune. De 5 klubber, som er med i aftalen, er A.S., S.L., 
V.B., Fiskerklyngen og Nørresundby. A:S. Brugsaftalen fungerede fint indtil for cirka to år siden. AS’ bestyrelse har de 
sidste to år forsøgt at komme ud af den aftale, der ligger omkring ANF om fordeling af udgifter. Essensen er, at AS ikke 
vil bidrage til at bringe de gamle havne op på samme standard som den nye havn, de har fået stillet gratis til rådighed 
af kommunen og skatteborgerne, inklusive jer. De har bedt rådmanden om en separat brugsaftale, men det har de nu 
to gange fået et klart nej til. 
AS indførte afstemninger i ANFs bestyrelse, hvad der ikke tidligere har været. Men stemmetallene er nu sådan, at AS 
ikke kan dominere. Denne problematik giver to mulige udviklinger: (1) AS accepterer igen den oprindelige ide med 
ANF og bidrager økonomisk til forbedringen af de gamle havne, eller (2) SKH+VBH har balanceret de sidste 20 år, og vi 
forventer, at det også vil være tilfældet i fremtiden, så uanset hvad der sker, kan vi klare os selv. 

Linda Mortensen: Pr. 1. maj i år vil man ikke mere kunne anvende sin klubnøgle til S.L. den skal udskiftes til et 
nøglekort, hvilke man kan få gjort hos Per havnefoged, når han er på havnen. Dog vil han være at træffe til 
standerhejsning i tidsrummet kl. 12-14 hvis man ønsker nøglekort. Samme dag kan man også få udleveret 
frihavnsmærke og klubstander. 
 
 



Fra medlemmerne: 
Forslag til, at der laves et kapsejladsarrangement en søndag inde foran havnefronten, hvor unge mennesker kunne 
konkurrere mod hinanden. Ideen er at lokke unge mennesker ind i klubben. 
Klubben har atter fået en måler, som kan være behjælpelig med at opmåle både mht. kapsejlads. Det er Hans 
Kristensen. 
Drøftelse af Vild med Vand projektet som Dansk Sejl Union har slået stort op. Vi har sammen med de andre klubber 
besluttet at projektet kræver enormt mange resurser, som ikke er realistisk at finde i klubberne. Derfor har vi aftalt 
med Aalborg kommune, at der laves et noget mindre tiltag, i forbindelse med afvikling af Aalborg i rødt. 
Generalforsamlingen afsluttedes med tre gange hurraråb samt klubsangen. 
 
 
 
 
Dirigent: Kaj Bach   Referent: Gitte Østerlin 
 
 
 

   

 

 
  


