
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
 Referat af efterårsgeneralforsamlingen 23.10.2018 
 
Dagsorden: 1.         Valg af dirigent.  
                     2.         Forhandlingsprotokollen.  
                     3.         Fastsættelse af kontingent.  
                     4.         Indkomne forslag.  
                     5.         Drøftelse af vinterprogram.  
                     6.         Valg til bestyrelsen:     
                          a.      Valg af formand (på ulige årstal)  
                          b.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
  7.         Eventuelt. 
 
 Jan Stage bød velkommen – der var 32 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer til stede. 
 
 Ad 1:  Valg af dirigent 

Brian Lilholt blev foreslået som dirigent og valgt med applaus 
Han takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og 
forhandlingsprotokollen rettidigt lagt frem i klubhuset. 

  
Ad 2: Forhandlingsprotokollen 

Forhandlingsprotokollen = alle referater siden sidste efterårsgeneralforsamling havde været fremlagt i 
klubhuset. 
Disse referater kan også læses på vores hjemmeside samt i nyhedsmails, der bliver sendt til 
medlemmerne. 
Fartøjsinspektøren, Karsten Jørgensen nævnte den nye mastekran – den blev modtaget med applaus – 
og vi kører videre med sidemandsoplæring. 
Vedrørende landpladser har det været en stor opgave og man kan ikke gøre alle tilfreds. Ralvej er 
nummereret i lighed med vandpladserne. Helårspladser er primært i Skudehavnen. De både, der 
næste år falder for 2-års-regelen vil primært blive sat på nordmolen i Skudehavnen. 
 
2-års-regelen : ”Aktive medlemmer kan, for en periode på maksimalt 2 år, leje en landplads uden 
tilhørende vandplads. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen dispensere fra denne 2-års 
regel. Gebyret for disse landpladser fastsættes årligt af bestyrelsen” denne blev vedtaget på 
forårsgeneralforsamlingen i 2017 
 
Fartøjsskema/mail udsendes primo december og ønske om landplads skal i lighed med ønske om 
vandplads påføres returmailen. 
Brian præsenterede Peter Hinrup som administrator i ALH og dermed den, der udsender/behandler 
mailen 
Det er vigtigt at mailen bliver returneret – også hvis der ikke er ændringer og også hvis man ikke har 
båd. 
 
Vi håber at få flere pladser på Nørrebro i 2019, da stort set alle vandpladser har været udsolgt i 2018. 
 
Knud Suhr efterlyste kort over pladserne – de bliver lavet af fartøjsinspektøren 
 
Husinspektøren Linda Mortensen fortalte at der er bestilt ny varmestyring til klubhuset. Aalborg 
Kommune betaler 73 pct. Vi søger kommunalt tilskud til udskiftning af vinduer og loftsisolering.  
Lilja Jensen: kan loftet åbnes mere op ? 
Linda: de nuværende gitterspær er ikke egnede til at blive fritlagt. 
Stig Olesen: det var nemmere med et nyt tag. 



 
Der er ligeledes kommet automatisk lys på toiletterne 
 
Forhandlingsprotokollen blev sat til afstemning og godkendt 

  
Ad 3: Fastsættelse af kontingent 

Kasserer Lone Straszek anbefalede uændret kontingent – DKK 700/år for aktive og DKK 350/år for 
passive. 
Christina Pless: overvejes det at ansætte en havnefoged mere ? 
Jan Stage uddybede principperne med vores 3 ”kasser: kontingent går til aktiviteter og fester – 
pladslejen til ANF og ALH – og Sejlerskolen har deres egen kasse. 
Serviceniveauet menes OK – en xtra havnefoged vil koste ca ½ mio. 
Uændret kontingent blev godkendt med applaus. 

 
Ad 4: Ingen indkomne forslag. 
 
Ad 5: Drøftelse af vinterprogram 

Inge Bernstein gennemgik vinterplanen 
Preben Adriansen spurgte til dato for forårsgeneralforsamling – den kommer senere. 
Christina spurgte om fælles kørsel til bådmessen – ja, der bliver en bus 
Der blev sagt pænt tak til Inge, der går af som aktivitetsleder. 
Vinterprogrammet blev godkendt med applaus 
 
Generalforsamlingen blev genoptaget efter ”en sød lille pause” på et kvarter kl 1940. 
 

Ad 6 a: Valg af formand 
 Formand vælges i ulige år – altså i 2019 
 
Ad 6 b: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Kasserer Lone Straszek modtog ikke genvalg 
Knud Suhr blev foreslået af bestyrelsen – og takkede ja. 
Knud blev derefter valgt med applaus. 
Aktivitetsleder Inge Bernstein modtog ikke genvalg 
Første-suppleant, Kaj Østergaard blev foreslået af bestyrelsen – han blev valgt ( in absentia ) med 
applaus. 
Sejladsleder Henrik Sakstrup modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog en elev fra Sejlerskolen 
Thomas Jørgensen, der blev valgt med applaus. 
 
2 suppleanter var på valg. 
1. suppleant, Kaj Østergård er valgt ind i bestyrelsen. Søren Thomsen blev foreslået og valgt med 
applaus. 
2. suppleant blev Martin A Pedersen – valgt med applaus 
 

 Begge suppleanter blev valgt for 2 år – der er en uklarhed omkring dette i vedtægterne, men ingen  
 havde noget at indvende.  
 
Ad 7: Eventuelt 

Knud Suhr refererede fra Vild med Vand, som gik godt. Det var dog svært at få bådejere til at stille op, 
så næste år bliver ”vagterne” kortere = 3 timer i stedet for hele dagen. 
Jan Stage bad medlemmerne om at stille op. 
Vild med Vand-udvalget melder en dato ud – dog mente Lars Hasager, at det bliver noget ”skrammel” 
hvis det bliver samme dag som Aalborg Karneval. 
 



Christina mente at SL virker som en klub, der har styr på tingene og er glad for nyhedsbrevet – vi skal 
dog tænkte på, hvordan vi møder nye medlemmer, der måske ikke helt er klar over, hvordan 
”tingene” virker. 
 
Peter Hinrup reklamerede for den kollektive ansvarsforsikring, der kan tegnes for 250kr/år ved at 
sende en mail til mail@sejlklubbenlimfjorden.dk 
Claus Heikel synes det er en god forsikring 
Per Jørgensen: hvis man er medlem af Tursejlerne kan man også tegne en ansvarsforsikring til cirka 
samme pris, der inkluderer deres blad. 
 
Jan Stage nævnte ANF som de, der har ansvar fra spunsvæggen og ud i vandet – altså administration 
og vedligeholdelse af vores havne. 
Der diskuteres samarbejde udover dette – eksempelvis tilkøb af kassererhjælp og vedligeholdelse af 
landarealer. 
Der kan måske laves en fælles havneorganisation. 
Lilja: vil der blive betaling udover blokleje ?  - ja, hvis vi vil tilkøbe f.eks kassererhjælp og stabelstativer. 
Kig evt på Egå Havns hjemmeside. 
Torben Østergaard: kan formandsposten også tilkøbes? – nej 
Ole Gammelmark: hvad nu hvis kun SL vil tilkøbe kassererarbejde? – der kalkuleres pt med en 
lønudgift på 1,2 mio/år 
Ole G: bliver bestyrelsen så mindre ? – nej kassereren skal fremlægge regnskabet og har ansvaret over 
for medlemmerne og klubben. 
 
Derefter nævnte Jan Stage ALH, som fungerer forbilledligt og vil gerne i fremtiden tilbyde 
stabelstativer. 
Karsten – derved undgår vi spildplads 
Claus – det er oplagt med stabelstativer ved P-pladsen og græsset ved VB. 
 
Jan Stage: i 2013 havde vi 100-årsjubilæum og gav os selv en Sejlerskole. Den daglige leder af 
Sejlerskolen, Peter F Nielsen, har valgt at stoppe. 
Stor applaus til Peter. 
 
Bestyrelsen ( minus Jan Stage ) havde spurgt Trine Stage om hun havde lyst til at overtage jobbet – og 
det havde hun – stor applaus 
 
Trine efterlyser instruktører – vi har masser af elever og 2 gode både 
Morten Solberg: det er sjovt og ikke farligt 
Det drejer sig om 16 x 2 timer på en sæson og interesserede sendes på kursus, hvis det ønskes. 
 
Karsten skitserede dannelsen af en seniorklub til løsning af praktiske opgaver – Per Jørgensen er 
interesseret. 
Bente Jørgensen: hvad skal de lave – det bestemmer de selv, men sporristen trænger til en ordentlig 
forskønnelse 
Peter Hinrup: en sådan klub eksisterer i AS med stor succes 
Interesserede kan melde sig til Per Jørgensen ( også kaldet Per Skovsav )  eller Karsten Jørgensen  
 
Jan: vi er ved at lave et spørgeskema, der bliver sendt ud til alle – vær sød at besvare det, når det 
kommer. Det omhandler klubbens information/kommunikation/indsats over for medlemmerne. 
 
Stig Andersen efterlyste afryddere efter julefrokosten – Karsten og Dorte meldte sig 
 
Jan Stage takkede derefter de 3 afgåede bestyrelsesmedlemmer, der hver fik en gammel rom. 
 
 
Kl 2030 takkede Brian Lilholt for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet 

mailto:mail@sejlklubbenlimfjorden.dk


 
 
Der blev udråbt et 3-foldigt leve for Sejlklubben Limfjorden og klubsangen blev sunget. 
 
 
 
 

       
 
 
 

Brian Lilholt, dirigent  Dorte Carøe, referent  

 


