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Aalborg, den 12. august 2019 

Bestyrelsesmøde den 12. august 2019 
 
Deltagere: 
Lars Nielsen (LN), Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SP), 
Leif Nielsen (LEN), Esben Juul Knøss (EK) 
 
 

 

Dato:   Mandag den 12. august 2019, kl. 17.30 
Sted: Hos Lars 

  

 Dagsorden   Referat  

 

1. Godkendelse af dagsorden  Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

2. Velkomst  

 Kort status fra formanden si-
den sidst (LN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LN fortalte om at vi har haft en god sommer, med masser 

af gæster, blandt andet omkring Tall Ships Races, men 

også generelt, og vi pt. ligger over det budgetterede mål 

for gæste indtægter 

LN kunne også fortælle at man hen over sommeren i sam-

arbejde med både Per og Esben, har gennemgået vores 

arealer, og generelt har kigget på de arbejdsopgaver der 

er i dag. især vores grønne arealer er stukket helt af, så 

derfor har vi set os nødsaget til at iværksætte de nødven-

dige tiltag for at komme op på en fornuftig standard igen, 

dette er sket i en kombination af opgaver løst af de ansatte, 

samt nogle frivillige som har henvendt sig, ud fra det info-

brev vi udsendte, samt hjælp fra eksternt firma.  

Vi takker for det store arbejde som få frivillige har løst både 

på sporristen og på hele skudehavnen, der er helt uvurder-

ligt. Og efterfølgende har vi faktisk fået samlet et godt 

team af frivillige, som vi fremover vil blive inddraget i di-

verse opgaver, som vi måtte igangsætte i klubregi. Næsten 

alle broer er repræsenteret, og vi vil snarest indkalde jer til 

en aften, hvor vi kan drøfte stort og småt.  

PS! Der er plads til flere, henvendelse til Esben eller Ras-

mus. 
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3. Økonomi:  

 Forsikringsgennemgang 
(FLID) 

 

 

LN orienterede om medlemskabet af FLID. Man vil i den 

forbindelse forsøge at gå sammen med de forskellige klub-

ber om at genforhandle forsikringer fælles, og derved un-

dersøge mulighederne for fælles en rabatordning.  

 

 

4. Status udvalg 

 Aktiviteter (LEN)  
 Kurser (RJ) 

 

 

 

Aktiviteter:  

LEN orienterede om familietur til Nibe den 22. september. 

Dernæst er der afriggerfest den 2. november.  

Kurser:  

RJ orienterede om foredrag om el og sikkerhed ombord, 

som han undersøger mulighederne for. Bestyrelsen bak-

kede op om initiativet. Rasmus undersøger hvornår et ar-

rangement kan lade sig gøre.  

CH efterlyste et kursus i førstehjælp til vinter. Bestyrelsen 

bakkede om herom og vi vil arrangere et kursus vedr. før-

stehjælp og brand ombord i vintersæsonen.  

Bestyrelsen drøftede at der fornyeligt har været en red-

ningsaktion på havnen, hvor en person faldt om på sin båd. 

I lyset at dette vil bestyrelsen se på initiativer til at højne 

sikkerheden på havnen. Eventuelt med overblik over med-

lemmer med førstehjælpsuddannelse eller anden sund-

hedsfaglig uddannelse, der vil stå på en førstehjælperliste.  

Bestyrelsen arbejder i øvrigt på et foredrag med en inte-

ressant og erfaren sejler i vintersæsonen. Nærmere info 

kommer senere 

Bestyrelsen opfordrer i øvrigt medlemmerne til at komme 

med ønsker til kursus og foredrag. 

 

5. ALH – ANF 

 

LN fortalte at der ikke var meget nyt at berette grundet at 

der ikke har været møder henover sommeren.  

Næste bestyrelsesmøde i ALH er den 19. august. Og igen 

24. september.  
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 Status på drift og projekter 

(EJK/LN) 

Kommende ANF-møder: 

Havnesyn lørdag den 5.oktober 2019  

Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. oktober 2019 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. november 2019 

 

 

Vi har netop modtaget en ny status på de projekter der er 

godkendte på ANFs budget og mangler udførsel for 2019, 

disse vil alle blive udbedret her i løbet af efteråret, dog med 

stor hensyntagen til at medlemmerne ikke skal flyttes 

rundt.  

 

LN orienterede i øvrigt om at der i år er budgetteret med 

en helt ny miljøstation der skal opsættes i Skudehavnen. 

Der vil blive adgang for medlemmer og gæstesejlere i hav-

nen uden at man først skal kontakte havnefogeden. 

Vi vil efter etablering, som dog først lige skal afvente god-

kendelsen fra Aalborg Kommune, opfordre til at alle sejlere 

anvender tømningsanlægget. Bestyrelsen skal i øvrigt hen-

vise til havnereglementet og reglerne om at det er forbudt 

at tømme sort vand ud i havnen.  

 

LN orienterede om at ANF udlægger tre ekstra ankerbøjer. 

Se vedlagt bilag for placering. (Se PDF) 

 

LN orienterede endvidere om at ANF har udsendt nye pej-

leplaner over dybder i havnebassinerne. Se ligeledes ved-

lagt bilag for denne. (Se PDF) 

Begge disse opsættes også i klubhusene.  

 

6. Ekspeditionsliste/opgaveliste 
(ALLE) 

 Overordnet hurtig gennem-

gang af projekter der ej er 

udført.  
 Fastsættelse af nye deadline 

og evt. omfordeling af opga-
ver. 

 

 

Bestyrelsen gennemgik den interne opgaveliste og fulgte 

op på presserende og fremtidige punkter. Nødvendige ini-

tiativer og relevant omfordeling blev sat i værks.  

Der er mange opgave pt. 

7. BRAINSTORM – Ideer Lukket punkt. Fælles øvelse vedr. initiativer for og udvik-

ling af havn og klub. Mere info herom kommer senere. 
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8. Eventuelt og mødeaftaler.  
 

 

 

 

 

9. september. Fælles VB-SL-infomøde om mobile vintersta-

tiver  

 

16. september. VB-bestyrelsesmøde  

(flyttet fra 9/9 pga. infomødet) 

 

 


