
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 11. oktober 2012.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Steen Frederiksen (formand) SF 

  Vestre Baadelaug Bent Blankensteiner BB 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Henrik G. Hansen HGH 

 Fiskeklyngen Leif Jensen LJ 

 Kasserer Peter Hinrup PH 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 16. august 2012 blev godkendt. 

2 Havnene:  

  Marina Fjordparken: 

Ingenting. (se havnesynreferat) 

3 Skudehavnen: 

Fiskeklyngen. 

Ingenting. (se havnesynreferat) 

Vester Baadelaug. 

Ingenting. (se havnesynreferat) 

 Vestre Bådehavn: 

Sejlklubben Limfjorden, 

Ingenting. (se havnesynreferat) 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting. (se havnesynreferat) 

 Nordre Bådehavn: 

Ingenting. (se havnesynreferat) 

3 Økonomi:  

  PH gennemgik saldobalancen, status på likviditet blev udleveret, kontoudskrifter blev 

udleveret. 

4 Havnearbejder: 

  PS oplyste, at de planlagte arbejder i foråret er udført. Der er ikke igangsat nye arbejder.  

PS orienterede om havnesyn, der er fremsendt referat. 

Alle klubber overgår til betalings-el 17. november. Samtidig slukkes lys på broer, hvor 

der ikke henligger beboede både. 

BEAS har fremsendt redegørelse for tilbagebetaling af penge på betalingskort, der er ikke 

problemer fra Nets Danmarks side, så BEAS forventer at have de første installationer klar 

til foråret. 

Det blev besluttet at købe el standere i antal så der det modsvare eksisterende antal elstik. 

Overslaget på køb af el standere og installation på1.700 tkr. blev godkendt. 

Ved indførsel af betalingsel vil bloklejen blive nedsat med de udgifter der svare til det 

nuværende elforbrug. 



5 Diverse:  

  Medlemsmødet: Skitse til PowerPoint blev gennemgået, præsentationen må ikke vare 

mere end ca. en time. 

PH bestiller sandwich, SF. Sørger for øl, vand og kaffe. 

PH. Kystdirektoratet har oplyst, at det reviderede ordensreglement er sendt i høring hos 

Søfartsstyrelsen. 

Det blev besluttet at hele bestyrelsen deltager på det årlige møde med kommunen i 

november. 

Kommunen ønsker et fællesmøde om vedligeholdelse af de grønne arealer, PS aftaler et 

mødetidspunkt. 

PS oplyste at kommunen er i gang med at lave en arkitekt konkurrence på arealerne øst 

for friluftsbadet. PS har aftalt med kommunen, at de ønskede bådhaller indgår i planen. 

6 Eventuelt: 

 Der er ønske om en anlægsbro ved Egeholm, PS undersøger hos kommunen. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder: 
Torsdag den 15. november 

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltagere og Aalborg Kommune. 

 

 
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 

 


