
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 16 april 2015.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Peder N. Andersen  PNA 

  Vestre Baadelaug Hans Pedersen HP 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Gabriele Andersen (formand) GA 

 Bådelaug Fiskerklyngen Peter Kjær  PK 

 Aalborg Kommune Aage B. Nahnsen ABN 

 Kasserer Villads Simonsen VS 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 26 februar 2015. blev godkendt.. 

2 Økonomi. 

 VS. Status på likviditet blev gennemgået. 

GA. Fik udleveret kontooversigt. 

VS. Opfordrede klubberne til at indbetale anden rate af bloklejen så hurtigt som muligt, 

da der forfalder store beløb i forbindelse med de igangværende projekter. 

Klubberne blev enig om at indbetale anden rate. 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: (MF) 

Der mangler strøm på et af de nye landstrøms standere. PS oplyste at elinstallatør er 

bestilt. 

 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelaug Fiskerklyngen. 

Ingenting 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting. 

Vester Baadelaug. 

Ingenting. 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 

Sejlklubben Limfjorden, 

Ingenting. 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 

GA. Spurgte til fendere ved mastekran og udrustningskaj, PS oplyste at fendere først er 

blevet leveret nu, og vil blive monteret i næste uge. 

4 Havnearbejder: 

  PS. Orienterede om igangværende arbejder:  

MF. 

El-standere på landpladser er færdig. 



Uddybning ved bro 5 udføres i uge 17. 

Renovering af jollebro uge 18. 

SKH. 

Nye flydebroer færdigøres, dog mangler montering af måge bøjler. 

Nye fortøjningspæle ved Fiskerklyngens bro rammes i uge 17. 

VBH. 

Ændring af pladser på nordmolen uge 17. 

Uddybning ved bolværk uge 17. 

Pæl ved bro 1 udskiftes uge 17. 

Nye el-standere monteres uge 17. 

NBH. 

Brodæk færdig i uge 17-18. 

Fendere ved mastekran samt udrustningskaj uge 17. 

Ændring af bådpladser færdig i uge 17. 

Uddybning udføres i oktober. 

 

Øvrige budgetterede arbejder udføres til efteråret. 

 

Uddybningsfirmaet Allan Juul har oplyst at der er havari på bådens kran, båden forventes 

klar i uge 17. Hvis det ikke er tilfældet vil det ændre tidsplane på de arbejder der er 

afhængig af Allan Juul. 

5 Diverse:  

  Opmåling af bådpladser: 

Aalborg Havn har GPS udstyr der kan opmåle bådpladserne med stor nøjagtighed, de 

indsamlede data kan overføres til retning af havnetegningerne samt udregning af 

vandarealerne. 

ANF og Aalborg Havn vi i samarbejde fortage opmålingen inden sommerferien, så 

tegningerne kan ligge klar til efteråret. 

6 Eventuelt. 

 I forbindelse med uafklarede punkter fra det årlige møde med kommune oplyste ABN 

følgende: 

Gangbro til østmolen i MF vil blive udtaget af brugsaftalen. 

Ønsket om at vejen på nordmolen i SKH udtages af brugsaftalen er stadig uafklaret. 

Ønsket om at udvide vandarealet i SKH er uafklaret, det kan være praktisk at afvente de 

nøjagtige opmålinger af broerne, inden den nye grænse stadfæstes. 

 

ABN. Vil tage en dialog med Mathis bådværft om problemerne med både der ligger fast 

på østsiden af værftets service bro, broen er udlagt til brug for både der skal op i 

slæbestedet. 

 

PNA ønskede referatet af mødet med kommunen kommer på ANFs hjemmeside. 

 

Der var debat om brugernes brugen af betalingsstandere, der var enighed om at ændre 

havnereglementet på dette punkt. PS laver oplæg. 

 



PNA. Oplyste at AS. ønskede at befæste den fælles materialeplads i MF, så deres truck 

kan køre på pladsen. 

Det blev besluttet at der foretages en fælles oprydning på pladsen i maj, PS indhenter 

tilbud på befæstelse af pladsen. 

 

I forlængelse af næste bestyrelsesmøde den 21 maj. vil forhandlingsmødet mellem 

klubberne blive genoptaget 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
21 maj 2015.  

24 september 2015.  

19 november 2015.  

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 

Bådelaug Fiskerklyngen Peter Kjær   20707132 Peter_kjaer@stofanet.dk 

Nørresundby Sejl Gabriele Andersen 

(formand) 

 20811891 andersengabriele00@gmail.com 

Aalborg Sejlklub Luc Ghysels  40513900 luc@landskabskonsulenterne.dk 

     

Aalborg Kommune Aage B. Nahnsen 99322333  Aage.nahnsen@aalborg.dk 

     

Administration     

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

ANF Kasser Villads Simonsen  40275120 villads@gvnnet.dk 

 


