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Tilstede: 39 medlemmer og bestyrelsen (7 medlemmer). 

1. Valg af dirigent. 

Brian Lilholt blev valgt til dirigent for generalforsamlingen. 
Brian konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og kunne afvikles. 
 
2. Bestyrelsens beretning. (Ved formand Jan Stage.) 

Overordnet 

Medlemstallet: I 2009 havde vi et lavpunkt med 185 aktive og passive medlemmer. Siden er det gået fremad og efter 
start af Sejlerskolen og etablering af Nørrebro i Skudehavnen er der rigtig sket noget. Med udgangen af 2017 havde vi 
244 aktive medlemmer, som svarer til en stigning på 32 %..  

Bådpladser: Vi havde i 2017 114 bådpladser i Vestre Bådehavn og 28 i Skudehavnen, så vi havde 142 pladser i alt, 
hvoraf 8 i Skudehavnen var udlånt til VB. Alle pladser på nær 2 var udlejet. Vi er lige nu i gang med at forlænge 
Nørrebro i Skudehavnen til dobbelt længde, så vi får 6-7 pladser mere og låner resten ud til VB. Fartøjsinspektøren 
regner med, at vi har fuldt hus, Vi skal dog regne med at nogle få forsvinder når regningen forfalder, så kender I  
nogen, der mangler bådplads, så gør endelig reklame for os. Vi har også venteliste og hjælper med midlertidige 
pladser for at få fyldt op. 

Nordmolen i Vestre Bådehavn: vi er i gang med at overtage administrationen fra Aalborg Havn for en begrænset 
periode – og denne er ikke under ANF. De nuværende lejere kan blive liggende, men vi vil udnytte de øvrige pladser. 

Sidste år blev pladslejen sat op til 200 kr /m2 – den er uændret i år. 

Økonomi: vi har en god situation, men det er nødvendigt at investere, når vi skal udvikle en klub, der var gået lidt i stå 
– det er dog ved at se rigtig godt ud – mere under punktet Regnskab. 

Aktiviteter 

Sejladsaktiviteter i 2016: 

• Snapsecup og 3 single- og doublehand med væsentligt stigende deltagerantal 

• Tursejlads: pinsetur med rimeligt antal deltagere. 

 

 



 

Sejlerskole: 

• Organisation: Henrik Sakstrup ( sejladsleder) er bestyrelsens ansvarlige, og Peter Nielsen er daglig leder  

• Startede i 2013 med 3 elever. I 2017 havde vi 7 hold med cirka 20 elever – fordelt på 3 hold: 1. år , 2. år og 
kapsejlads. Det ser lige nu ud til, at vi får 5 hold med 15 deltagere, men vi vil gerne have flere, så I må godt 
reklamere for Sejlerskolen 

• Vi har to H-både i god stand og med brugbare eller nyere sejl, så udstyret er i orden. 

• Økonomien ser meget fornuftig ud, selv om vi for to år siden satte prisen ned. Det skyldes blandt andet et 
stort arbejde med at skaffe sponsorer. 

•  Den store flaskehals er instruktører. Vi har 7 lige nu, men kunne sagtens bruge 2-3 mere. Så hvis nogen af jer 
er interesserede eller I kender nogen, så tag fat i Henrik Sakstrup, Peter Nielsen 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. 

• Vi har diskuteret på modeller for Taskesejlads, hvor medlemmer kan leje skolebåden uden instruktører, men 
der er ikke stor efterspørgsel, så vi er lidt i venteposition med det 

Landaktiviteter 

• Der er stor aktivitet til fester/arrangementer i løbet af året. Vores aktivitetsleder hedder Inge Bernstein. 

• Der blev afholdt medhjælperfest i februar for de frivillige, der hjælper med driften af klubben. Det er 
klubbens tak til de frivillige. Vi kan altid bruge flere, så kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du har lyst til at 
hjælpe. 

• Vild med Vand/Havnens Dag i forbindelse med åbningen af Fjordparken. Der blev lavet reklame og åben båd. 
Det er svært at sige, hvad udbyttet er 

• Ren Havn: Der var mange deltagere fra klubben og det var dejligt. Der må gerne deltage lige så mange i år. 
Det er VB, der holder det i år. Man arbejder et par timer, og så er der øl og pølser. 

Havnen 

  
ANF  (økonomi under eventuelt) 

• Der er planlagt 1 arbejde hos os i 2018: forlængelse af Nørrebro i Skudehavnen. 
 

Aalborg Lystbådehavn (ALH) 
 

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

• Der er gang i oprydning på landpladser. 

• Vinterpladser på Ralvej: Vi får et lidt større areal, og det bliver renoveret. Vi deler med VB og Fiskerklyngen får et 
separat afsnit. Situationen er helt utilfredsstillende på Ralvej da entreprenøren gik fallit inden området var 
færdiggjort. 

 

• Der arbejdes på etablering af et separat havnekontor 



 
 
 

Det kommende år: 

• Fortsætte udviklingen af Sejlerskolen og skaffe flere instruktører. 

• Flere både på Nørrebro og bedre styr på landpladser 

• Etablere en ordning for medlemmer, der ønsker at bo i deres båd 

Måske nye aktiviteter – Dansk Sejlunion har lavet en undersøgelse, som viser at klubber med mange 
aktiviteter har fremgang, mens andre har tilbagegang, Så kom endelig med ideer. 

Lilja spurgte til udlån af pladser til VB i Skudehavnen – det aftales år for år 

Ole G spurgte til, hvad der sker med Limfjordsværftet.  A Enggaard ejer det nu – der er planer for området frem til 
2021 – pt diskuterer Aalborg Kommune og A. Enggaard 

Christian Kirkegaard nævnte planer om opfyldning af østenden af Vestre Bådehavn – det er højvandssikring, 

 Bestyrelsens beretning blev derefter  godkendt. 

 
3. Regnskab og budget. 

Kasserer Lone Straszek gennemgik regnskabet samt budgettet.  
 
Regnskab og budget blev godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. 

Der var indkommet et forslag fra Lilja omkring mastekranen og Lilja uddybede det. 
 
Jan Stage sagde, at vi ikke kunne vedtage forslagene, da vi samarbejder med VB i ALH omkring blandt andet 
mastekranen. Det kan også tænkes, at vi skal lave en form for certificering, så man må vente indtil en certificeret har 
tid til at hjælpe. 
 
Jens A: hvad med at lave en andelsforening til mastekranen ? 
Peter Mathisen: skal vi have certifikat til ophalervognen også ? 
Jens Bruse: lad være med at male fanden på væggen. 
 
Frederikshavn, Sæby og Asaa er certificerede og det er intet problem 
 
Lilja bad om håndsoprækning: 25 for og 2 imod – og trak derefter sit forslag. 
 
Jan Stage foreslog at vedtage følgende: 
”Bestyrelsen pålægges at arbejde for, at ALH hurtigst muligt etablerer en løsning med el-spil på mastekranen” 
 
Det blev vedtaget ved håndsoprækning. 
 
 
 
 



 
 
 
Pause kl 2005 – og generalforsamlingen blev genoptaget kl 2020. 
 
5. Drøftelse af sommerprogram. 

Aktivitetsleder Inge Bernstein gennemgik sommer-aktivitetsprogrammet. 
 
Lilja uddybede turen til MON ( maritimt overvågningscenter Nord ) 
Brian nævnte ”Årets gang”, der hænger på opslagstavlen i klubhuset – den fortæller om de forskellige arrangementer. 
Den kan også findes på hjemmesiden : http://aalborglystbaadehavn.dk/aarets-gang-i-sejlklubben-limfjorden.aspx 
 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant (på ulige årstal) 

Intet valg – lige årstal 
 
7. Eventuelt.  

Poul Berg Mortensen fortalte om Havnens Dag ( Vild med Vand ) – SL holder arrangementet sammen med VB – hvis 
der er nogen ,der har lyst til at sejle en tur/vise en båd frem, så kontakt Poul, Knud Suhr eller sejladsleder Henrik 
Sakstrup. Der er også brug for nogen, der vil bage kage. 

Han skitserede også et begreb, der hedder Bådvenner: der går ud på, at bådejere får bådvenner, der ikke har båd og 
sejler med i ca 3 år. 

I Aalborg-området er det VB, SL, Nørresundby og surfklubben, der afholder Havnens Dag. 

Lone gennemgik ALH’s regnskab, der også kan ses her: http://aalborglystbaadehavn.dk/referater-
generalforsamlinger.aspx 

Jan Stage gennemgik ANF’s regnskab, der også kan ses her: http://anf-adm.dk/aarsregnskaber.aspx 

Peter Mathisen spurgte om både foran Mathis nye restaurant – det er os, der har brugsretten til arealet mellem 
klubhuset og Mathis 

Hvem står for værkstedet i Christianshåb ? Hylderne er aldrig blevet genopsat i SL’s rum – der kommer noget på 
hjemmesiden 

Brian takkede for god ro og orden 

Jan Stage takkede Brian – derefter blev klubsangen sunget og et trefoldigt leve for Sejlklubben Limfjorden blev råbt. 

 

 
 
Dirigent: Brian Lilholt   Referent: Dorte Carøe 
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