
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
 Referat af forårsgeneralforsamlingen 10.03.2022 
 
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.  
 
 Jan Stage bød velkommen – der var 29  medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer til stede.  
 
Ad 1:  Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen foreslog Brian Lilholt, og han blev valgt med applaus 
Han takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. 

  
Ad 2: Bestyrelsens beretning ( v/ formand Jan Stage ) 
 
 Medlemmer 

•  Medlemstal (aktive) 
o  2021: 300, 18% kvinder, 43% 60+ 
o  2012: 179, 10% kvinder, 43% 60+ (fremgang på 10 år på 68%) 

 
 Pladser: vand og land 

•  Vandpladser 
o 185 pladser + 10 små jollepladser i SKH (hvoraf 4 bruges af os) – vanskeligt at få flere 
o 2/3 i VBH og 1/3 i SKH 
o Belægning: lige nu cirka 4 ledige pladser (nogle regulære, andre små, der er vanskelige at udleje) 
o Pladsleje 200 kr. pr. m2 båd ( længde x bredde x 200 kr ) 

•  Stabelstativer: vi har købt de sidste 3 år, i alt 43 stk. Vi fortsætter med det og køber dem, der er 
 nødvendige 
 

 Faciliteter 
 Vi har bedt Aalborg Kommune om godkendelse af flere byggerier – men får konsekvent nej med 
 henvisning først til helhedsplan  for Vestbyen og nu til arkitektkonkurrence om højvandssikring. 
 

•  Der har været ønske om et sted at mødes i SKH. Vi har købt en båd, som kommer den 15/3. Den 
 skal ligge inderst på Nørrebro. 

•  Klubhus i VBH: besluttet at udvide det og allerede fået nogle penge  - det afventer Aalborg Kommune 

•  Toiletter og bad 
o SKH: der er for meget bøvl med at bruge VB’s toiletbygning. Vi har i stedet bedt om lov til at bygge bag 

VB’s toiletbygning – det afventer Aalborg Kommune 
o Vi køber en toiletvogn og opstiller den bag VB’s toiletbygning.  

•  Bådhus på Sporristen 
o Det er etableret til klubbåde og medlemmer 
o Klubbens både er ved at blive klargjort derinde til i år 
o I må meget gerne begynde at bruge det mere, pris 600 kr. pr. uge – vi hjælper gerne med at finde en 

passende sporvogn 

•  Der er Klub- og havnekontor i ANF’s kontor, hvor vores bogholder, Lars V. sidder en dag om ugen 



 
 Aktiviteter 

 Kapsejladser 
o 3 træningssejladser 
o Den sidste af disse var også singlehand 
o Snapsecup med 13 både 

 Sejlerskole 
o 2 H-både som vi købte for 7-8 år siden 
o SL’s sejlerskole er gen-certificeret af DS som den eneste i Nordjylland 
o Ca. 7 instruktører 
o Plads til 21 elever – men 20 mere på venteliste 

 J/70 
o Fra 2 til 3 J/70 sportsbåde 
o 7 faste hold i alle aldersklasser, fra 18 til 86 år; i alt 94 faste og 62 løse deltagere (sejlere og 

instruktører tilsammen) 
o Vi har afholdt 2 stævner for Sejlsportsligaen i juni måned. De skulle have været inde foran Musikkens 

Hus, men de blev flyttet ud til Fjordparken; kører igen i juni i år 
 Turhold 

o Vi fik båden doneret af et ældre medlem (Margrethe, Albin Alpha, som er en velsejlende 29 fods båd) 
o Den bliver brugt til taskesejlads – hvor man betaler for at benytte båden – og kommer med sin taske 
o Der var 8 på holdet i 2021 – så den er ved at være fuldt udnyttet 

 Fester 
o Vi afholdt ikke så mange arrangementer, som vi plejer; men de vigtigste blev holdt 

 
 Gæstesejlere 

•  I 2018 og 2019 havde vi en  samlet indtægt på 145.000 ( vi havde havnefoged til daglig opkrævning, 
 og hermed en betydelig udgift til løn – 492.000 i 2019, vores andel 30%) 

•  I 2020 havde vi BEAS-systemet til opkrævning og gratis el – vi havde 1070 overnatninger, 2/3 FH og 
 1/3 andre med en samlet indtægt på 92.000 incl. moms (frivillige opkrævere samt 
 enkelte dage med betalt havnefoged) 

•  I 2021 overgik vi til Tallykey, der er et trådløst system med betaling for el og frivillig for bad 
 1489 overnatninger, i alt ca. 125.000 excl. Moms – heraf 71 ved Mathis Bådeværft 

•  Vi havde en toilet/bad vogn ved klubhuset i juli og august; gæster i SKH blev henvist til køb af kort i 
 VB’s toiletbygning 

•  Havnedrift fungerer godt, men toilet/bad er ikke optimalt 
 
 Frivillige 

•  Vi har følgende faste opgaver: Bestyrelse, festudvalg, kapsejladsdommere, instruktører på Sejlerskole 
 og J/70 hold,  opkrævning af gæstesejlere, klargøring og vedligeholdelse af klubbåde, standermast, 
 havnefogedfunktion,  

•  Enkeltopgaver: Rengøring af broer, Ren havn, Arbejdsdag ved klubhus, Bådhus ( på Bådhuset sparede 
 vi 52.000 ved selv at male yderbeklædningen og sætte en del af den op) 

•  Det er en sund kultur, i stedet for at vi sidder og venter på, at nogen gør det for os 

•  Der er altid plads til flere – så meld jer meget gerne – I kan altid kontakte en fra bestyrelsen, hvis 
 I vil hjælpe 

•  Sejlerskolen mangler akut instruktører. Hvis nogen af jer har lyst, så snak endelig med Trine om det – 
 hun sørger for kursus, mentor osv. 

•  De frivillige bliver enten beværtet i løbet af dagen eller inviteret til den årlige medhjælperfest 
 
 Det kommende år 

•  Vi skal etablere permanent adgang til toilet- og badefaciliteter i VBH og SKH for medlemmer og 
 gæstesejlere. 

•  Vi skal skaffe finansiering af udbygning af klubhuset og få tilladelse til at bygge det. 

•  Vi skal fortsætte udviklingen af Sejlerskolen og skaffe flere instruktører. 



•  Vi skal fortsætte udviklingen af J/70-afdelingen og få flere bådførere. 
 

 Beretningen blev godkendt 
 
Ad 3: Regnskab og budget 
 

Kasserer Knud Suhr gennemgik regnskab og budget. 
Dette blev godkendt 
 

Ad 4: Indkomne forslag 
  
 Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad 5: Drøftelse af sommerprogram 

Marianne Leere gennemgik sommeraktivitetsplanen.  
Thomas Jørgensen gennemgik sejladsprogrammet. 
Der blev spurgt til forårsturen – den bliver ikke afholdt i år. 
Der mangler medlemmer af aktivitetsudvalget – heldigvis var der en enkelt, der meldte sig 
Sommerprogrammet blev godkendt 
 
Herefter fortalte formand Jan Stage om ANF ( Aalborg-Nørresundby Fritidshavne), som tager sig af 
vedligehold af vandarealet. Der kan læses mere på www.anf-adm.dk 
 

Ad 6: Valg af revisor og revisorsuppleant 
  
 Ingen valg på et lige årstal 
    
Ad 7: Eventuelt 
 

Formand Jan Stage fortalte om ANF ( Aalborg-Nørresundby Fritidshavne), som tager sig af vedligehold 
af vandarealet. Der kan læses mere på www.anf-adm.dk 
 
 
Der blev stillet spørgsmål til indmeldelsesgebyret til klubben. Det er mange penge for en 
studerende/ung 
 
* er det en ide med juniorkontingent ? i så fald skal vedtægterne ændres. 
* det skal ikke være billigere – unge skal/kan lære om foreningsliv 
* ret god ide – der er små penge blandt unge mennesker 
* indmeldelse og medlemskab er i visse tilfælde dyrere end sejlads 
* indsend et forslag til efterårsgeneralforsamlingen 
* er indmeldelsesgebyret en skjult skat ? 
* lad bestyrelsen diskutere det  
 
Der blev spurgt om generalforsamlingens tilkendegivelse. 
½ kontingent for unge under 23: 19 for – 0 imod 
Indmeldelsesgebyr afskaffes:  11 for – 9 imod 
 
 
Mastevognen er udbedret 
 
Hvor stor er sejlerstuen i Skudehavnen ( båden) ? – den er 4, 5 x 12, 5 = 56 kvm 
 
 

http://www.anf-adm.dk/
http://www.anf-adm.dk/


Brian Lilholt takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet 
 
Der blev udråbt et 3-foldigt leve for Sejlklubben Limfjorden og klubsangen blev sunget. 
 
 
 
 

       
 
 
 

Brian Lilholt, dirigent  Dorte Carøe, referent  

 


