
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 28. januar 2015.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltagere    

 Aalborg Sejlklub Luc Ghysels  LG 

  Vestre Baadelaug Hans Pedersen HP 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Gabriele Andersen GA 

 Bådelauget Fiskerklyngen Leif Jensen (formand) LJ 

 Kasserer Peter Hinrup PH 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 17. december 2014 blev godkendt. 

2 Økonomi. 

 PH. Gennemgik regnskab version 1. og der blev foretaget følgende ændringer: 

Afsnittet i beretningen om pæleorm angreb i Marinaen slettes. 

I resultatet før finansielle poster var der en fortegnsfejl. 

Budget version 3. der blev foretaget følgende ændringer. 

Bloklejen i Marinaen nedsættes til 750 tkr. 

Detaljeret regnskab for de enkelte havne blev udleveret. 

 

PH oplyste, at de fælles bygningsforsikringer kan opsiges oktober 2016. 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: (MF) 

LG oplyste de selv har fundet fejlen på 2 el-standere på landpladsen nr. 12,4 og 12,4. 

LG ønsker fendring ved jollekran. 

LG spurgte til tidsplan for udbedring af stensætningen ved molehovederne. PS oplyste, at 

arbejdet ikke var tidsmæssigt planlagt i vedligeholdelsesplanen. 

 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelauget Fiskerklyngen. 

Ingenting 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting. 

Vester Baadelaug. 

Ingenting. 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 

Sejlklubben Limfjorden, 

Ingenting. 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 

Ønsker små containere til opbevaring af grej på bådopstillingspladsen, klubben søger selv 

kommunen. 



4 Havnearbejder: 

  PS oplyste, at der er ved at blive indhentet tilbud på udskiftning af flydebroerne i 

Skudehavnen. 

SJ. Undersøger om de vil have en træbro eller betonbro. 

JS. Ønsker oplyst priser på Y-bomme kontra pæle til fortøjning af både. 

5 Diverse:  

  Det årlige møde med Aalborg Kommune er aftalt til torsdag den 5. januar kl 15:00. 

LG spurgte, hvad der menes med skilte som er nævnt på ekspeditionslisten. PS oplyste, at 

det var henvisnings skilte, som var lovbefalet i affaldsplanen. 

Bestyrelsen ønskede, at projektet med en fælles skilte manual over havneskilte skal 

genoptages. Formålet er, at vi kan få en generel godkendelse af Aalborg Kommune. 

6 Eventuelt. 

 LG foreslog, at ANFs jolle fremover skal ligge på en ledig ANF plads og ikke betale for 

en plads til VB. PS oplyste, at ANF har en VB landplads på sporristen til Jolle og 

arbejdsplatform. Det vil ikke være et problem at placere Jollen fremover på en ledig ANF 

plads. 

 

LG foreslog, at alle vedligehold- og installationsarbejder på landpladserne afholdes af 

klubberne. GA - JS – HP ønsker, at den nuværende ordning fortsætter. 

 

LG spurgte, hvad formålet er med ”Aalborg Lystbådehavn” (ALH). JS oplyste, at det var 

en fælles platform for SL og VB til fælles opkrævning og regnskabshjælp. 

 

LG spurgte, om der kom en ny medarbejder i Aalborg havn til at varetager de samme 

opgaver, som blev udført af pensioneret Lars Torsted. PS oplyste, at der var aftalt møde 

med afdelingsleder Mette Schmidt, der vil komme en redegørelse senere. 

 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
26. februar 2015 (generalforsamling) 

Forslag til nye mødedatoer i 2015. 

16. april 2015.  

11. juni 2015.  

24. september 2015.  

12. november 2015.  

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 

Bådelauget 

Fiskerklyngen 

Leif Jensen 

(formand) 

 20457470 leifskatka@gmail.com 

Nørresundby Sejlklub 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 

 


