
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 28. januar 2014.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltagere    

 Aalborg Sejlklub (AS) Steen Frederiksen  SF 

  Vestre Baadelaug (VB) Hans Pedersen HP 

  Sejlklubben Limfjorden 

(SL) 

Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub (NS) Gabriele Andersen GA 

 Fiskeklyngen (FK) Leif Jensen (formand) LJ 

 Kasserer Peter Hinrup PH 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

 Dagsorden: 

  Overførsel af forbrugsudgifterne til klubberne 

1. Bestyrelsen vedtog enstemmigt at overføre forbrugsudgifterne til klubberne 

2. Det blev besluttet at skæringsdatoen er den 31. marts 2014. 

Klubberne foretager aflæsninger, som sendes til PH. 

3. Elinstallationer: 

PH laver adresse ændringer på opkrævning af de enkelte elmålere og afmelder 

betalingsservice. 

I VBH og SKH installeres undermålere i nødvendigt omfang for at adskille 

elinstallationerne, bådopstillingspladsen på Ralvej afventer opdeling i forbindelse med 

udvidelsen. 

4. Renovation: 

PS undersøger behovet for affaldscontainer i forhold til tidligere mængder. Der kan blive 

behov for at indkøbe 660 l plast affaldscontainer. 

PH laver adresse ændringer på opkrævning af de enkelte affaldscontainer og afmelder 

betalingsservice. 

Klubberne laver selv aftale om tømninger med Renovationsvæsnet. 

PS sørger for fjernelse af tekst ”ANF” på affaldscontainerne. 

5. Vand: 

PH laver adresse ændringer på opkrævning af de enkelte vandmålere og afmelder 

betalingsservice. 

I VBH og SKH installeres undermålere i nødvendigt omfang for at adskille 

vandinstallationerne, bådopstillingspladsen på Ralvej afventer opdeling i forbindelse med 

udvidelsen. 

6. Miljøaffald: 

PH laver adresse ændringer på opkrævning af de enkelte miljøstationer og afmelder 

betalingsservice. 

I VBH og SKH kan det blive nødvendigt at etablere nye miljøstationer. PS undersøger, 

om der findes en Light version af miljøcontainer. 

 Hvis det er muligt uden de store økonomiske udgifter, monteres der separate målere. 

7. Budget: 

Det har været kutyme at forhåndsgodkende investeringsbudgettet i november, for at der 

kan bestilles havneinstallationer med lang leveringstid, således at arbejdet kan være 

færdig til sæsonstart. 

SF og LJ fastholder, at budgettet først kan godkendes ifølge vedtægterne på 

generalforsamlingen i ANF den 13. februar 2014.  
Det blev besluttet at bestille Y-bommene til VB Bro 7 og SL-broen i SKH. VB-SL-NS 



stemte for og AS-FK stemte imod. 

8. AS har tilkendegivet, at de arbejder på at udtræde af ANF samarbejdet. Beslutningen vil 

blive forelagt på AS ordinære generalforsamling i marts. 

SF oplyste, at AS er ved at undersøge de juridiske forhold ved en udtrædelse af ANF 

samarbejdet. 

De øvrige klubber ønsker, at ANF skal foretage egen juridisk vurdering Administrationen 

undersøger, om det er muligt at få en vurdering inden generalforsamlingen i ANF den 

13. februar 2014.  

 

 
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 

 


