
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 15. november 2012.  

Referat af Bestyrelsesmøde 

 

Deltagere    

 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 11. oktober 2012 blev godkendt. 

2 Havnene:  

  Marina Fjordparken: 

SF kom med forslag om klubberne kan overtage forsikringen på der bygninger der er 

forsikret af ANF. PH undersøger 

 Skudehavnen: 

Fiskeklyngen. 

Ingenting 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting.  

 Vestre Bådehavn: 

Sejlklubben Limfjorden, 

Der ønskes krafttik ved sporristen.  

Vestre Baadelaug. 

Ingenting.  

 Nordre Bådehavn: 

Ingenting.  

3 Økonomi:  

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

udleveret. 

Budgetforslag blev gennemgået, PH revidere budget og fremsender det til godkendelse. 

Årsregnskabet forelægges de enkelte klubbestyrelser til godkendelse. 

Det blev vedtaget at nedsætte bloklejen for 2013 til 75 kr. pr. m2, da det forventes at vi 

indfører betalings el i løbet af 2013. 

Vi er blevet stillet i udsigt at vores lejeaftale på kontorlokalerne kan forlænges med 2 år, i 

den forbindelse arbejdes der på at nedbringe huslejen. 

4 Havnearbejder: 

  PS har sendt ønskede arbejdsopgaver til havnefoged i VB.  

Det henstilles til klubberne at samle vinterliggerne i et begrænset område så vi sparer på 

belysningen. 

PS orienterede om møde hos BEAS. BEAS har lavet en ny stander, hvor der bruges den 



type kort, der holdes mod standeren i stedet for chipkort. 

Det blev besluttet at AS skal have de nye standere, de få eksisterende standere ombygges. 

Der er ved at blive lavet et el-projekt med hjælp fra et medlem i AS, der vil blive afholdt 

licitation på el arbejdet i januar. 

De havneansvarlige vil snarest blive kontaktet af PS for placering af de nye el-standere. 

5 Diverse:  

  Medlemsmødet blev diskuteret og der var en generel positiv oplevelse af mødet. Der vil 

senere blive taget stilling til, hvor tit der skal indkaldes til medlemsmøder. 

Det blev besluttet at holde orienteringsmøde for hele de nyvalgte bestyrelser i foråret. 

Der er ikke kommet tilbagemelding på vores tilbud på ”toiletbygningen” i VBH 

Der er fremsendt dagsorden på møde med kommunen, vi har følgende supplerende 

punkter: 

Mulighed for anlægspladser ved Egholm. 

Mulighed for at overtage kommunale bygninger i havnene. 

Forslag til Erfa. tur. Besøg i en havn der fornylig er blevet total renoveret. 

6 Eventuelt: 

 Der ønskes supplerende ankerbøjer vest for Egholm, BB kommer med forslag. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder: 
Forslag til bestyrelsesmøder i foråret. 

Torsdag den 26. februar. 

Torsdag den 11. april. 

Torsdag den 13. juni. 

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 

 


