
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 12. april 2012.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Steen Frederiksen (formand) SF 

  Vestre Baadelaug Bent Blankensteiner BB 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Hans Pedersen HP 

 Fiskeklyngen Leif Jensen LJ 

 Kasserer Peter Hinrup PH 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 27. februar 2012 blev godkendt. 

2 Havnene:  

  Marina Fjordparken: 

PS sørger for at mågebøjler og redningsstiger bliver opsat. 

PS indkøber snor til mågebøjlerne. 

Der ønskes lodrette brædder på østsiden af bro 2. 

SF ønsker forstærkning af fastgørelse til fortøjningsholdere på Y-bommene. 

Affaldscontainer ønskes flyttet til forplads (øst for masteskurene) PS etablerer ny 

containerplads. 

SF ønsker opsat plankeværk ved ANFs oplagsplads. 

3 Skudehavnen: 

Fiskeklyngen. 

Redningsstiger er endnu ikke opsat, PS rykker. 

LJ ønsker udvidet brugervejledning på vinterelstanderne.  

Vester Baadelaug. 

”Mågesnore” skal fornyes. 

 Vestre Bådehavn: 

Sejlklubben Limfjorden, 

JS oplyste at der mangler fortøjningsringe ved de nyetablerede bådpladser, PS tager 

kontakt til Flemming. 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Nordre Bådehavn: 

Ingenting 

3 Økonomi:  

  PH. Gennemgik Saldobalancen. Status på likviditet blev udleveret, kontoudskrifter blev 

udleveret. 

PH oplyste, at revisor er ved at foretage en revision af regnskaberne, så det opfylder 

betingelserne i vedtægterne. 

SF oplyste at Aalborg Sejlklub har fået ny kasserer Peder N. Andersen. 

Peder N. Andersen ønsker at gennemgå ANFs bilag, bestyrelsen ytrede tilfredshed med at 



en klubkasserer gennemgik regnskabet. PH har tidligere (02.02.2010) opfordret klubberne 

til at få revision fra en klubkasserer. 

SF skaber kontakt mellem Peder N. Andersen og PH. 

4 Havnearbejder: 

  PS orienterede om de planlagte arbejder i foråret.  

Der mangler færdiggørelse af el på bro 1 i VBH samt montering af Y-bomme. 

Det nye miljøhus i NBH er under opførelse. 

Der er bestilt 3 vinterelstandere til opsætning på sporristen samt på Ralvej. 

Det vurderes om der er behov for yderligere vinterelstandere. 

Aalborg Kommune har accepteret istandsættelse af slæbestedet i MF. 

PS anbefaler, at der benyttes standard trapper på de nye flydebroer. Det er op til de 

enkelte klubber at lave regler for trapper, dog må trapper ikke fastgøres i betonen. 

De klubber, der ønsker det, kan rekvirerer ANF til lukning og åbning af 

vandinstallationer.  

PS rykker for evt. tilladelse til at opsætte bom ved slæbested i MF. 

5 Diverse:  

  Havnereglementet blev godkendt. Med indførelse af forbud med fiskeaffald samt brug af 

strømstik. 

PH sender havnereglementet til godkendelse i Søfartsstyrelsen. 

6 Eventuelt: 

 Vestre Baadelaug har ansat ny havnefoged Per Jensen. ANF ønsker at bruge Per til 

administration af ANFs ”grej”, tømmestation i SKH samt udføre små reparationsopgaver 

mv. 

Timerne afregnes med 300 kr. excl. moms. 

I forbindelse med tømning af affaldssække og lys på landpladserne i MF, ønskede SF at 

bevare de indgåede aftaler. Dog vil følgende tiltag ændre på udgiften: 

Ved flytning af container vil der spares en del sækketømning. 

Belysning i området undersøges, således at lys på offentlig sti samt tilkørselsvej til 

andelsboligerne bliver separeret, så kommunen og andelsboligforeningen kan betale for 

forbruget.  

Det blev besluttet at undersøge, om vi kan leje ”Den Blå Pavillon” i VBH til 

kontorlokaler for ANF. 

SF orienterede om de forslag, der var besluttet på Aalborg Sejlklubs generalforsamling til 

ændring af strukturen i ANF. 

SF sender forslagene til de øvrige klubber, så de kan behandles i de respektive bestyrelser 

inden næste bestyrelsesmøde. 

SF ønskede det foreslåede medlemsmøde fremrykket til afholdelse i foråret. Det blev 

besluttet at fastholde medlemsmødet til afholdelse i efteråret. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder: 
Mandag den 25. juni. 

 

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltagere. 

 

 

 

 



Bestyrelse     

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

Vestre Baadelaug Bent Blankensteiner  20661154 babu.steiner@gmail.com 

Fiskeklyngen Leif Jensen  20457470 daekleif@youmail.dk 

Nørresundby Sejl Henrik G. Hansen  51569025 seabird.hansen@gmail.com 

Aalborg Sejlklub Steen Frederiksen(formand)  40186330 irene.steen@stofanet.dk 

     

     

Administration     

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

ANF Kasserer Peter Hinrup 98770901 40647268 peter.hinrup@mail.dk 

 


