SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af efterårsgeneralforsamlingen 14.10.2021
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Valg af dirigent.
Forhandlingsprotokollen.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Drøftelse af vinterprogram.
Valg til bestyrelsen:
a. Valg af formand (på ulige årstal)
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Eventuelt.

Jan Stage bød velkommen – der var 57 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 rettidigt og lovligt indvarslet.

Ad 2:

Forhandlingsprotokollen
Forhandlingsprotokollen = alle referater siden sidste efterårsgeneralforsamling havde været fremlagt i
klubhuset og var rettidigt lagt frem.
Disse referater kan også læses på vores hjemmeside samt i nyhedsmails, der bliver sendt til
medlemmerne.
Forhandlingsprotokollen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3:

Fastsættelse af kontingent
Kasserer Knud Suhr foreslog uændret kontingent.
Vedtaget med applaus

Ad 4:

Indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen – forslag 1 – udvidelse af klubhus i Vestre Bådehavn.
”Bestyrelsen bemyndiges til at bruge op til 2 mio. kr. til udvidelse af klubhuset i overensstemmelse
med vedhæftede tegninger og inden for rammerne af denne finansieringsplan”
Jan Stage uddybede forslaget
På 10 år er medlemstallet steget med 65 %
Vi mangler faciliteter til J-70-sejlere – plads til generalforsamlinger og fester og toilet/bad til
gæstesejlere.
Sp: Priserne stiger – hvordan kan vi sikre os at budget for klubhuset holder ?
Sv: Der er indbygget en ”buffer” på 150.000 kr.
Sp: Godt forslag – hvornår forventes svar fra Aalborg Kommune?
Sv: Sandsynligvis efter kommunalvalget – ca medio November er prioriteringskataloget klar og
endeligt svar forventes inden jul
Sp: der er 2 skitseforslag – skal der stemmes om dem
Sv: Bestyrelsens ønske er forslag 1, så udearealerne ikke formindskes væsentligt.
Kan der gives mandat til dette?
Der var stort flertal for forslaget 58 for - 2 imod og 4 hverken for eller imod
Forslag 2: Klubfacilitet i Skudehavnen

”Bestyrelsen bemyndiges til at indkøbe en husbåd til en pris op til 300.000 kr. Den henlægges ved en
af de inderste liggepladser på Nørrebro. Det må gerne være en husbåd, som kræver en mindre
mængde eget arbejde.”
Jan Stage uddybede forslaget
Aalborg Kommune giver ikke tilladelse til byggeri, før der er en samlet plan for Vestbyen og +-bussen
er kommet.
Sp: hvor mange både har vi i Skudehavnen?
Sv: vi har 66 pladser
Sp: Hvor kommer beløbet 300.000 fra?
Sv: vi har undersøgt markedet.
Sp: kan købsprisen være mere elastisk ?
Sv: man kan ikke lave om på teksten i et forslag
Sp: kan der deltage et par stykker fra broen i besigtigelse og køb?
Sv: det er en god ide
Sp: hvad med toilet i husbåd
Sv: det kan ikke lade sig gøre
Der var stemning for at det var ok at forstå “op til 300.000 kr” som ca. 300.000 kr.
Forslaget blev sat til afstemning: der var 61 for – 0 imod og 3 hverken for eller imod
Forslag fra medlemmer på Nørrebro i Skudehavnen:
Punkt 1-5 er afklaret under bestyrelsens forslag
Forslag 6: flytning af affaldscontainer til mere hensigtsmæssig placering
Med hensyn til afhentning/tømning er det ikke muligt at placere den nord/syd
Er det forkert containertype ?
Hvad med sorte affaldscontainere på hjul ?
Dette undersøger vores fartøjsinspektør, Mogens sammen med VB’s havnefoged Esben, da det er en
fælles container og en fælles udfordring
Forslag 7: udnyttelse af græsarealer til parkering
Esben har undersøgt det og der må ikke inddrages grønne områder
Hvad med at ”smide autocamperne væk”?
Det må man ikke, hvis de er under 3.500 kr
Kan der skiltes med under 3.500 kg?
Dette er også en fælles udfordring for SL og VB
Forslag 8: opstregning af p-båse
Det må man ikke selv
Hvis der kommer streger, kommer der p-vagter – er vi interesseret i det ?
Kan der arbejdes videre ?
Dette er en fælles udfordring for SL og VB
Resten af spørgsmålene fra Nørrebro bliver taget op under eventuelt
Efter en pause på 10 minutter blev generalforsamlingen genoptaget.
Ad 5:

Drøftelse af vinterprogram

Marianne Leere gennemgik vinteraktivitetsplanen. Casper reklamerede for afriggerfesten – der er
plads til flere. Der var ingen, der havde meldt sig til at arrangere julefrokost ( ikke et bestyrelsesarrangement), men inden alle var gået hjem, var der dannet et lille udvalg.
Vi kan også sagtens bruge nogle stykker i aktivitetsudvalget
Ad 6 a:

Valg af formand
Jan Stage genopstillede – valgt med applaus.

Ad 6 b:

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Fartøjsinspektør Mogens Kronborg modtog genvalg – valgt med applaus
Husinspektør Linda Mortensen modtog genvalg – valgt med applaus
Sekretær Dorte Carøe modtog genvalg – blev valgt med applaus.
Suppleanter valgtes i 2020, så ingen valg i år.

Ad 7:

Eventuelt
Hvem tilfalder betaling for autocampere på Nokken I Skudehavnen ?
Betaling tilfalder dem, de betaler til.
Kommunen vil ikke tillade at vi indretter og reklamerer for autocamperpladser
Hvem tilfalder betaling for SL’s jollepladser?
Det tilfalder SL, hvis vi lejer dem ud – der er meget lavvandet og der kan ikke uddybes.
Kan der etableres wifi i Skudehavnen?
Det undersøges om wifi i en evt husbåd
Findes der dokumentation for SL’s køben sig ind i VB’s faciliteter i Skudehavnen, da Nørrebro blev
etableret?
Ja – det findes i ANF’s regnskab, der kan ses på www.anf-adm.dk
Hvis vedtægterne i ALH foreskriver, at ved uenighed skal der forhandles om nødvendigt ved mægling
vha Aalborg Retskreds – hvorfor forfølges det så ikke.
Der er en paragraf om voldgift i ALH’s vedtægter – det vil koste 50-100.000 kr for
måske ingenting – og hvor mange penge drejer striden sig om ?
VB har planer om at lægge stabilgrus på sporristen – det tages op i ANF.
Vi vil gerne have flere medlemmer/både uden rig på sporristen – er det en ide at finde en model, så
medlemmer kan erhverve en vogn – evt via klubben/klubbens medlemmer ? eller evt leje en vogn i
lighed med stabelstativer?
Der var opbakning til bestyrelsen til at arbejde videre med dette.
Den ene mastevogn er i stykker – Mogens køber en ny.
Der mangler bagagevogn på Nordmolen – Mogens køber 2 nye og undersøger omkring evt
møntindkast for lån af vogn.
Benyt bagsiden af infoskiltene ud mod broen til at skilte tydeligt til gæstesejlere.
Næste sæson oversættes teksten i Tally til tysk og engelsk

Kl 21.10 blev der udråbt et 3-foldigt leve for Sejlklubben Limfjorden og klubsangen blev sunget.

Brian Lilholt, dirigent

Dorte Carøe, referent

