
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 01. oktober 2014.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltagere    

 Aalborg Sejlklub Luc Ghysels  LG 

  Vestre Baadelaug Hans Pedersen HP 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Gabriele Andersen GA 

 Fiskeklyngen Leif Jensen (formand) LJ 

 Kasserer Peter Hinrup (delvis) PH 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 13. maj 2014 blev godkendt. 

2 Økonomi. 

 PH. Status på likviditet blev udleveret. 

Status på regnskab og budget blev udleveret. 

LJ. Fik udleveret kontooversigt. 

PH oplyste at likvide midler er, som besluttet på sidste bestyrelsesmøde, placeret i 

obligationer med udløb i 2019, samt forlængelse af indestående i Dronninglund 

Sparekasse med yderligere 3 års binding. 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: 

Afventer havnesyn lørdag den 4. oktober 2014. 

 Skudehavnen: 

Fiskeklyngen. 

Afventer havnesyn lørdag den 4. oktober 2014. 

Sejlklubben Limfjorden. 

Afventer havnesyn lørdag den 4. oktober 2014. 

Vestre Baadelaug. 

Afventer havnesyn lørdag den 4. oktober 2014. 

 Vestre Bådehavn: 

Sejlklubben Limfjorden, 

Afventer havnesyn lørdag den 4. oktober 2014. 

Vestre Baadelaug. 

Afventer havnesyn lørdag den 4. oktober 2014.. 

 Nordre Bådehavn: 

Afventer havnesyn lørdag den 4. oktober 2014. 

4 Havnearbejder: 

  De resterende budgetterede arbejder vil blive udført i efteråret. 

5 Diverse:  

  PS redegjorde for, hvorfor det blev besluttet at anvende eksisterende kabler i forbindelse 

med installering af betalingsstandere. 



Installationen er fuldt lovlig, da installationen er at betragte som renovering af 

eksisterende elinstallation, og der er ikke nogen fare ved at bruge installationen. 

Hvis der skulle trækkes nye kabler, så installationen opfyldte de nuværende krav, vil det 

andrage ca. 1,1 milkr. 

Bestyrelse tog redegørelsen til efterretning. 

Sejlklubben Limfjorden har forespurgt om omkostningerne ved at flytte ledig bådplads 

kapacitet fra Marine Fjordparken til Skudehavnen. Klubben har venteliste på bådpladser. 

Vestre Baadelaug har også venteliste. Tilsammen mangler VB og SL 30-35 pladser i 

Skudehavnen i 2015. 

PS oplyste at koste ca. 120 tkr. at flytte 2 stk. flydebro elementer samt 6 stk. Y-bomme. 

LG protesterede og oplyste, at flydebroen var fuldt udlejet fortrinsvis med store både, det 

vil være vanskeligt at flytte bådene til andre ledige store pladser. Det vil være mere 

formålstjeneligt at klubber med venteliste henviser bådene til Aalborg Sejlklub, der har 

den ledige kapacitet. 

JS kunne ved en optælling på Aalborg Sejlklubs liste over bådpladser tælle mere 20 

bådpladser, hvor både fra flydebroen kunne ligge. Desuden er der et væsentligt antal 

pladser, som ved flytning af pæle kan tilpasses de store både. Denne tilpasning af 

bådpladser har været behandlet på tidligere bestyrelsesmøder. 

Spørgsmålet om at flytte dele af flydebroen tages op i forbindelse med budgettet for 2015. 

Udover den egentlig havnedrift har der været uklarhed om hvad ANF betaler. Der blev 

besluttet følgende: 

1. Klubberne sørger for at skifte lyskilder samt rengøring af installationerne, 

klubberne bære selv udgiften. 

2. Installationer, som klubberne selv etablerer, har klubben selv ansvar og 

vedligeholdelse for og bære selv udgifterne. 

3. Renholdelse af broer foretages af klubberne, udgiften betales af ANF. 

4. Klubberne har selv ansvar og vedligeholdelse af kraner, travelift og sporrist, 

klubberne bærer selv udgiften. 

5. Drift- og vedligeholdelse af landarealerne aftales mellem klubberne og Aalborg 

Kommune. ANF er ikke økonomisk indblandet i disse forhold. 

6. Efter at forbrugsudgifter er overgået til klubberne fra 01.04.2014, håndteres alt 

affald i havneområderne af klubberne, som selv bærer udgifterne. 



PS orienterede om den offentlige høring i forbindelse Vestre Fjordpark. Næste step i 

processen er, at vi får forelagt et skitseforslag, som vi kan tage stilling til i bestyrelsen. 

6 Eventuelt. 

 PH orienterede om problemerne med at få ekskluderede medlemmer fjernet fra havnen, 

klubberne vil blive orienteret om forløbet. 

 

LG oplyste at Aalborg Sejlklub har foretaget nogle kontrolmålinger i havnen, målene 

stemmer ikke overens med tegningerne. PS undersøger, på hvad baggrund Aalborg Havn 

har udført tegningerne, det kan eventuelt være nødvendig at foretage en kontrolmåling af 

alle bådpladser. 

 

LG oplyste, at der manglede elstik på landpladserne. LG fremsender oplæg til antal af 

ekstra elstik. 

 

PS rykker Aalborg Kommune for afklaring af byggeansøgningerne. 

 

Klubberne kommer med forslag til emner, der skal behandles på det årlige møde med 

Aalborg Kommune. Forslagene behandles på næste bestyrelsesmøde. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
Den 30. oktober 2014 

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 leifskatka@gmail.com 

Nørresundby Sejl Gabriele Andersen  20811891 andersengabriele00@gmail.com 

Aalborg Sejlklub Luc Ghysels  40513900 luc@landskabskonsulenterne.dk 

     

     

Administration     

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

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

 


