
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 13. juni 2013.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltagere    

 Aalborg Sejlklub Steen Frederiksen  SF 

  Vestre Baadelaug Hans Pedersen HP 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

Afbud Nørresundby Sejlklub Gabriele Andersen GA 

 Fiskeklyngen Leif Jensen (formand) LJ 

 Kasserer Peter Hinrup PH 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 11. april 2013 blev godkendt. 

2 Havnene:  

  Marina Fjordparken: 

AS planlægger at foreslå en række vedtægtsændringer i efteråret, dette er lidt om hvad det 

drejer sig om, der vil senere blive fremsendt mere detaillerede forslag: 

1. Hvem skal repræsentere klubberne i ANF, formand eller en af klubben udpeget 

person. 

2. Regler om vedtægtsændringer skal ændres. 

3. Dobbeltpost, bestyrelsesmedlemmer af medlemsklubberne skal ikke samtidig være 

aflønnet/ansat i ANF. 

4. Drift, måske skal visse dele af forbrugsomkostningerne ud til de enkelte klubber. 

5. Ens afregning/opmåling af pladser. 

6. Skal der fortsat etableres flere liggepladser så længe der er ledige pladser på ANFs 

område. 

7. Der skal etableres ”kritisk revision” evt. klubbernes kasserer. 

 

Bestyrelse tog oplægget til efterretning og afventer det detaljerede forslag fra AS. 

Administrationen kommer med forslag til hvordan punkt 4 og 5 kan gennemføres. 

 

Følgende spørgsmål til ANF: 

Skal lyset være slukket om natten? Det er klubbernes egen vurdering, det blev besluttet at 

elinstallatøren stiller alle tidsure, så der er lys på broerne hele natten. 

Ny lås på alle elskabe? Alle låse er udskiftet til ANF nøgle. 

Oprydning på oplagsplads? Der er opstillet hegn ved opstillingspladsen, og der vil blive 

foretagen en gennemgribende oprydning til efteråret. 

Bevoksning på stensætninger fjernes pga. ødelæggelse af stensætningen? PS sørger for at 

bevoksningen bliver fjernet. 

Bro 1 vest, frigøres delvis fra bloklejemålet? Bestyrelsen var positiv men afventer et 

konkret forslag fra AS. 

 

3 Skudehavnen: 

Fiskeklyngen. 



Der er huller i græskanten langs brodækket mod vest. PS sørger for udbedring. 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting. 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting  

 Vestre Baadehavn: 

Sejlklubben Limfjorden, 

Ingenting. 

Vestre Baadelaug. 

Landingen på bro 3 er meget glat. PS undersøger problemet. 

 Nordre Baadehavn: 

Ingenting.  

3 Økonomi:  

  PH. Status på likviditet blev udleveret, kontoudskrifter blev udleveret til LJ. 

De fleste større arbejder er ved at være afsluttet, og en foreløbig vurdering er en mindre 

overskridelse af budgettet, som primært skyldes større mængder uddybning samt 

uforudsete y-bomme til bro 6 og 7 i SKH. 

4 Havnearbejder: 

  Uddybningen er afsluttet. Der blev udført ekstra uddybning til fremtidige behov, da 

tilbuddet på uddybning var ekstraordinært lavt. 

Etablering af betalingsstandere er afsluttet. Himmerlands elforsyning foretager 

kontrolmålinger af installationerne. 

PS undersøger hos BEAS, hvornår betalingsdelen kan gå i drift. 

Bro 6 og 7 i SKH er færdige, y-bommene monteres i uge 27. 

5 Diverse:  

  PH orienterede om mødet med klubkassererne. (referat er fremsendt) 

Det fremgik af mødet, at der var forskel på klubbernes opkrævninger, administrationen 

laver forslag til fælles retningslinjer. 

PS rykker Aalborg Kommune for afklaring af vedligeholdelse på de grønne områder. 

Der er endnu ingen afklaring på ansøgning af Autocamperpladser samt Nordmolen i 

VBH.  

6 Eventuelt: 

 Aalborg Sejklub har fremsendt svar på åbent brev fra ANF. Skrivelsen blev taget til 

efterretning og vil blive lagt på ANFs hjemmeside. 

GA har oplyst, at der arbejdes på at få etableret en anlægsbro ved Egholm. 

Idekonkurrencen om arealerne ved Friluftsbadet er nu offentliggjort. Som planen ligger 

nu, har det indflydelse på vores opstillingspladser på Ralvej. PS følger sagen. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder: 
Torsdag den 19 september.  

Onsdag den 23 oktober. 

Torsdag den 21 november. 

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltagere og Aalborg Kommune. 

 

 
Bestyrelse     

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



Vestre Baadelaug Hans Pedersen 98343569 61709771 hansrp@sol.dk 

Fiskeklyngen Leif Jensen (formand)  20457470 daekleif@youmail.dk 

Nørresundby Sejl Gabriele Andersen  20811891 Andersengabriele00@gmail.com 

Aalborg Sejlklub Steen Frederiksen  40186330 irene.steen@stofanet.dk 

     

     

Administration     

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

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

 


