
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 19. september 2013.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltagere    

 Aalborg Sejlklub Steen Frederiksen  SF 

  Vestre Baadelaug Hans Pedersen HP 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Gabriele Andersen GA 

afbud Fiskeklyngen Leif Jensen (formand) LJ 

 Kasserer Peter Hinrup PH 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 13. juni 2013 blev godkendt. 

2 Havnene:  

  Marina Fjordparken: 

PS oplyste, at der vil blive foretaget en gennemgribende oprydning på materielpladsen her 

i efteråret. 

SF oplyste, at der mangler fjernelse af buske på ydermolen, PS bestiller gartner. 

SF ønsker en revideret pejleplan, da der stadig er problemer med dybden ved bro 4. 

Der er problemer med skørtet på jollebroen, PS tager kontakt til Bent. 

3 Skudehavnen: 

Fiskeklyngen. 

Ingenting. 

Sejlklubben Limfjorden. 

Der mangler muligvis mågesnor på bøjler ved bro 6 (Nørrebro). Er netop monteret. 

Vester Baadelaug. 

Der er mangel på elstik på bro 4 og 5.  

 Vestre Bådehavn: 

Sejlklubben Limfjorden, 

Der er mangel på elstik på bro 1. (Fiskerbroen) 

Vestre Baadelaug. 

Betonhammer på øst kaj er forvitret ved t-bro, PS bestiller murer. 

 Nordre Bådehavn: 

Ingenting.  

3 Økonomi:  

  PH. Status på likviditet blev udleveret. 

Gennemgående ser regnskabet fint ud, der er ingen væsentlige ændringer i forhold til 

budgettet. 

I oktober vil der blive frigivet ca. 1,5 mill. af vores obligations portefølje, genplacering 

aftales på næste bestyrelsesmøde. 

Administrationen har undersøgt muligheden for at decentralisere visse 

forbrugsomkostninger: 

Det blev besluttet at fortsætte med den nuværende løsning, da besparelsen i ANFs 



administration ikke stod mål med ulemperne i klubberne. 

Punktet fra sidste møde om ens afregningsregler for bådpladser har været behandlet i 

administrationen samt i særskilt møde med klubkassererne. 

Nuværende regler for opkrævning af bloklejen er følgende: 

Klubberne meddeler ANF ved budgetlægning hvor mange m2, de forventer at udleje ud 

fra det vandareal, hver bådplads er opmålt til. 

Der er en refusionsregel, hvis bådpladsen ikke er fuldt udlejet. 

Den lejede bådplads har klubben råderet over i 1 år, ANF blander sig ikke i hvordan de 

enkelte klubber forvalter bådpladsen. 

Ved etablering af Y-bomme pladser samt langskibspladser er der konstateret forskel i 

klubbernes opgørelse af de udlejede m2 vandareal. 

Der blev enighed om oplægget tilfælles regler, PH laver oplæg til godkendelse i 

klubbernes bestyrelser. 

Der var en debat om klubbernes mulighed for dobbeltsalg af bådpladser, skal det ekstra 

provenu tilfalde klubben eller skal det tilfalde ANF. 

Klubberne var klart uenige på dette punkt, SF og GA mente provenuet skal tilfalde ANF 

mens de øvrige klubber mente at klubberne skulle have provenuet, en praksis der har 

været gældende siden ANFs start. 

Da dette punkt har principiel karakter, vil der senere blive indkaldt til møde for at finde en 

fælles holdning til dobbeltsalg af bådpladser. 

4 Havnearbejder: 

  Der mangler nogle få arbejder ifølge budgettet. Nogle vil blive foretaget i efteråret, resten 

til foråret. 

GA ønskede den yderste sektion på fast bro fjernet i år. 

GA ønskede spunsvæg langs ydermolen. (behandles på Havnesyn) 

BEAS oplyste, at betalingsdelen på el-standerne teknisk er klar til at gå i drift, man 

afventer klarmelding fra Nets. 

Havnesyn mødet er den 19. oktober 2013, dagsorden vil blive udsendt snarest. 

Ønsker fra klubberne vil blive behandlet på mødet. 

5 Diverse:  

  PS arbejder videre på vores ønsker om at overtage bådpladserne på Nordøst molen i VBH 

og gæstepladserne på syd kajen i SKH. 

PS oplyste, at vi har fået et afslag på etablering af camper pladser. Afslaget er ikke 

acceptabelt, og det blev besluttet at arbejde videre med projektet. 

Den nye 10 års vedligeholdelsesplan vil efter diverse tilretninger ligge færdig i denne 

måned. 

GA orienterede om det arbejde, der var lavet med etablering af en anløbsbro ved Egholm. 

Det blev præciseret, at det ikke er et ANF projekt. 

Vedr. grønne områder har der været afholdt møde med kommunen i Marina Fjordparken. 

SF orienterede om forløbet. 

Møde om grønne områder i VBH og SKH vil blive afholdt den 26. september kl. 8:30.  

6 Eventuelt: 

 PS og PH deltager i FLIDs havneseminar den 20. november i Fredericia. (uden 

timebetaling). 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder: 
Onsdag den 23. oktober. 
Torsdag den 21. november. 



 

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltager 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 leifskatka@gmail.com 

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 

 


