
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 30 november 2015.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Luc Ghysels LG 

  Vestre Baadelaug Hans Pedersen HP 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Gabriele Andersen (formand) GA 

 Bådelaug Fiskerklyngen Peter Kjær  PK 

 Aalborg Kommune Henrik Jess Jensen HJJ 

 Aalborg Kommune Christian Birch Smith CBS 

 Kasserer Villads Simonsen VS 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 24 september2015. blev godkendt. 

2 Økonomi. 

 VS. Status på likviditet blev gennemgået. 

VS. Oplyste at genplacering af de frigivne obligationer ikke pt. vil give en fornuftig rente, 

det blev besluttet at beløbet foreløbig skal blive stående på driftskontoen. 

GA. Fik udleveret kontooversigt. 

VS gennemgik forslag til budget for 2016 V1. 

Budget til reparation og vedligeholdelse blev gennemgået, budgetoplægget er baseret på 

klubbernes ønsker i alt 3.125 tkr. fordelt med 1.880 tkr. fra vedligeholdelsesplanen og 

1.245 tkr. forbedringsønsker mv. 

Bestyrelsen ønskede at der ikke bruges flere penge end der var plads til i budgettet. 

Følgende projekter blev flyttet til vurdering i næste års budget: 

1. MF/AS Stensætning på molehoveder efterfyldes med sten. 

2. MF/AS Nyes slangeholder med vandhane, det vurderes om ændringen skal ske i 

alle havne. 

3. SKH/VB Udskiftning af bro 4. 

4. VBH/VB-SL Renovering af østlig molehoved. 

LG. Oplyste at ændring af belysning på landpladser i MF kan gøres for 180 tkr. 

Udskiftning af bølgeskærmen i NBH kræver en vurdering fra et ingeniørfa. For at få et 

mere retvisende overslag. 

Overslaget til renovering af materielpladsen i MF er baseret på at overskudsjord kan blive 

på pladsen. 

Vedlagte revideret oplæg til budget er på 1.435 tkr. 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: (MF) 

LG. Oplyste at problemer med græsslåning på moler, kantsveller ved stensætning, stier og 

asfaltbelægning ikke var udført, HJJ vil snarest indkalde til en besigtigelse af forholdende. 

LG ønskede undersøgt om der kan køre lastbil på stien i den østlige del af havnen, for den 

mulighed at fjerne ålegræs fra land, samt eventuelt uddybning gennemløbet. 



 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelaug Fiskerklyngen. 

Ingenting 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting. 

Vester Baadelaug. 

Ingenting. 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 

Sejlklubben Limfjorden, 

Ingenting. 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 

Ingenting. 

4 Havnearbejder: 

  Der er foretaget pejling i NBH samt indsejlinger i VBH og SKH. 

Der er ingen problemer med dybdeforholdende i NBH, men indsejlingerne i SKH og 

VBH skal uddybes snarest VBH til 2,5 m. og SKH til 3,5 m. klubberne i SKH ønsker kun 

en dybde til 2,5 m. HJJ. Undersøger hos Aalborg Havn om der er praktiske problemer 

med at minimere dybdeforholdene i indsejlingen. 

5 Diverse:  

  Havneplaner: PS oplyste at havneplanerne er fremsendt til klubberne. 

VB/SL ønsker at arealet på pladserne beregnes efter korteste længdemål, blev godkendt for alle 

havne. 

Da Y-bommene er fra forskellige fabrikater med nogle centimeter forskel i længderne blev det 

beslutte at Y-bommen afregnes efter hele meter i længdemål. 

VB/SL ønsker arealet på nogle pladser tilrettet på grund af tilsejlingsforhold, PS tager kontakt, 

ønskerne om ændringer vurderes på næste bestyrelsesmøde, hvis de øvrige klubber har lignende 

problemer meddeles det til PS. 

Det blev besluttet at afregning af bloklejen for 2015 afregnes efter de tidligere arealer, og 

afregningen for 2016 afregnes efter de opmålte arealer med evt. tilretning af nogle pladser. 

LG sender forslag til ændringer af havne reglementet, forslaget behandles på næste 

bestyrelsesmøde. 

LG ønskede brugsaftale over landpladserne i MF. De øvrige klubber mente ikke der var behov for 

speciel aftale for landpladser, alle klubber kan, som det hidtil har været praksis, anvende de 

tildelte landpladser til opstilling af både og skal holde pladserne i forsvarlig 

vedligeholdelsesstand, vedligeholdelse af el- og vandinstallationer påhviler ANF.. 

Projektet med Vestre Fjordpark er igangsat og bådpladserne på Ralvej skal rømmes senes den 1 

maj 2016, og de nye pladser kan ibrugtages fra den 1 oktober 2016. 

Der ligger en udfordring i midlertidig opbevaring af stativer og både der ikke kommer i vandet, 



PS tager kontakt til Kommunen for at aftale en midlertidig opbevaringsplads. 

CBS skaffer pdf. og papirprojekttegninger over opstillingspladserne. 

6 Eventuelt. 

 PS laver på klubbernes vegne indsigelse over begrænsning af Agersundbroens 

broåbningen i 2016, Vi ønsker at bevare åbning pr. ½ time fra fredag middag til søndag 

nat. 

Referat fra mødet med kommunen blev gennemgået, HJJ. Foretager rettelserne og 

fremsender revideret referat. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
05 januar 2016. 

16 februar 2016 (generalforsamling)  

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltager og Aalborg Kommune. 

 

 
Bestyrelse     

Sejlklub Limfjorden Jan Stage 98165439 40725439 jans@cs.aau.dk 

Vestre Baadelaug Hans Pedersen 98343569 61709771 hansrp@sol.dk 

Bådelaug Fiskerklyngen Peter Kjær   20707132 Peter_kjaer@stofanet.dk 

Nørresundby Sejl Gabriele Andersen 

(formand) 

 20811891 andersengabriele00@gmail.com 

Aalborg Sejlklub Luc Ghysels  40513900 luc@lucas-aps.dk 

     

Aalborg Kommune Henrik Jess Jensen 99312370 25202370 Henril.jess@aalborg.dk 

Aalborg Kommune Christian Birch Smith 

(kontakt) 

99312394 25202394 Christian.smith@aalborg.dk 

     

Administration     

ANF Adm. Peter Simonsen  20142049 Anf-adm@mail.dk 

ANF Kasser Villads Simonsen  40275120 villads@gvnnet.dk 

 


