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Punkt
1

Sidste referat. Opfølgning og godkendelse
Havnefoged anliggender
Medlem fra SKH gået over stregen
Status på katten i SKH
Økonomi
ANF
ALH
Bordet rundt
Næste møde

Indhold
Sidste mødereferat
>Rød/grøn skilte – er monteret.
>Fældning af træerne på sporristen er sket.
>Dieselvognen – er lavet og i brug – utæthed v. ”mandehul”. Er
rykket for reparation heraf.

Øvrige punkter gennemført. Referatet godkendt og underskrevet

2

Havnefoged anliggender/Status bet.automat/Skiltning vinterplads
>Betalingsautomaterne har taget utrolig meget tid hele sommeren

Ansvarlig

PJ

Senest

igennem – bla. fordi teksten på kvitteringen til Gæstesejlerne er
blevet misforstået. Folk har troet at der blev trukket for meget på
deres kort. Maskinerne køre nu næsten perfekt.
>PJ og PH har haft møde med BEAS, og vi er kommet med et forslag
til at få teksten udvidet på skærmen når folk køber – så de får mere
og forståelig information ved købet.
>Lørdag d. 23. August har Per fri.
3.

23-08-14

Medlem fra SKH – gået over stregen:
Sagen diskuteret på mødet:
På grund af gentagende klager over et medlems opførsel og trusler,
verbalt og skriftligt, er det af et flertal i Bestyrelsen blevet vedtaget,
at der tages skridt mod en eksklusion.
De nærmere omstændigheder herom undersøges.

4.

Status på katten i SKH:

5.

>Ejeren fik primo Juli en henstilling om at gøre noget ved problemet
eller finde en anden havn. Vi har modtaget adskillige klager herom.
Da der fra Ejerens side ikke har været noget tiltag til at gøre noget, betragter vi det som en udmeldelse af klubben.
Ejeren af katten får besked herom.
Jvf. Lovgivningen skal man holde sin kat på eget område.
Økonomi

PH

PH

>Vores økonomi er rigtig flot – vi er over budgettet mht.
Kontingenter og pladsudlejning.
>Vi er pr. 11-08-2014 – 411 medlemmer. Det højeste nogensinde.
>vi har et mellemværende med Beas som bliver endeligt gjort op
når sæsonen er ovre.
1

6.

ANF anliggender
>Fart i SKH; henstilling til SL og AS om sejllads i SKH er max 3 knob.
Der ønskes et stort fx flydeskilt i/ved indsejlingen der gør
opmærksom på: Herfra max. 3 knob.
HP tager fat i Peter Simonsen om begge dele.
>Desuden tager HP fat i PS/ANF ang. betonkaj bro 8 der smuldrer.

HP

HP

>AS tilbageholder kr. 270.000 kr. – en sådan tvist skal iflg. Advokat
afgøres ved en voldgift. Det er en bekostelig affære, både for taber
og vinder af sagen. Begge parter kommer mindst af med 50.000 kr.
AS har fået brev fra Advokat d. 6. august 2014 mht. at tænke sig om
en ekstra gang inden de gør mere.
AS har regnet ud de har betalt for meget i de sidste 5 år – men: de
kan max. gå 3 år tilbage, de har godkendt regnskaberne i alle årene,
selv gennemgået regnskaberne hos ANF og deres egen tidligere
Formand var Formand for ANF i 2 af disse år.
>Park projekt: møde d. 7/8 - ANF kom med indsigelser hertil – men,
det kunne man ikke til dette møde. 21/8 er der nyt møde, hvor ANF
kan gøre indsigelser vedr. rampe og standpladser.
Tidsplanen for park-projektet: de går i gang tidlig forår 2015 – skal
være færdige forår 2017 pga. DGI.
7.

ALH
Der er ikke sket noget hen over sommeren.

OBS:

8.

>Vinterpladser på den ene side af p-pladsen i VB; der skal oplyses til
folk at alt skal være væk derfra i perioden 1/5 til 15/10.
HP tager fat i SL mht. skiltning heraf.

HP

>Der er set Rotter – Klubhuset har rotte spærrer.
Mht. området udenfor ved fx kloak mv – det må være ANF – PH
tager fat i PS/ANF.

PH

>Kodesystem til toilet: stoppes, da kortene kører nu.
Kodetastaturerne bliver på bygningen til nødsituation. Fremover (PJ
ændrer koder d. 12/8) kan der kun bruges kort på toiletterne.PH
sætter info på hjemmesiden.
Bordet rundt
JI:
>Har søgt Tuborgfonden om penge til evt :
- borde/bænke sæt, VBH og SKH, Parasoller til SKH, nye
grill,SKH,kæder og låse til sikring.
>Næste arrangementer: Arr. for de unge 30/8, Egensetur 27/9,
Afriggertur 1/11.

JI

Ca.2 mdr.

ILL:
>Baderum, SKH:
-generelt mgl. Rengøring
- Herreafd.: Knop v. vask mangler, toiletsæder mgl. Efterspænding,
kun 1 badeforhæng oppe, ophæng til tøj i baderum i stykker.
-ventilator kører ikke i herreafd. – mgl. rengøring begge steder.
>Gadebelysning – mgl. 2 yderste – plus fortorv foran toiletbygning
er sunket. Er lagt ind på Aalborg Kommunes hjemmeside under tips.

ILL

12-08-14

>Cykler: der er en del gamle cykler der bare henstår. De samles og
der tages kontakt til Politiet mht. afhentning heraf.

ILL

Efterår 14

>Ønske om opmærkning af p-båse i SKH, for bedre udnytning af
pladsen.

ILL

Efterår 14

PH:
Et medlem har kontaktet klubben, om han kunne få sine penge
retur for pladslejen – men dette er sket efter datoen for dette – så
det kan han ikke. PH informerer medlemmet herom.
OE:
>Enden af toiletbygningen i VB – beplantningen der er blevet fjernet
sammen med træerne, der blev fældet
Får Gartner til at fræse og sætte noget der ikke kræver meget pleje.

9.

>Rengøring VB/SKH – der gøres nu rent 2 gange om ugen i VB af et
Rengøringsfirma. Der undersøges om den ene gang kan flyttes til
SKH, så Rengøringsfirmaet fremover kommer begge steder 1 gang
om ugen. Det vil i givet fald først starte fra næste sæson.
Næste møde
Mandag den 08. september 2014 kl. 17:30 i klubhuset
Afbud: Ingen

PH

OE

OE

