
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 29 august 2017.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Peder N. Andersen PNA 

  Vestre Baadelaug Ole Espensen (formand) OE 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Per Sahlertz  PSa 

 Bådelaug Fiskerklyngen Morits Jensen  MJ 

 Bådelaug Fiskerklyngen Peter Clemmensen PC 

 Aalborg Kommune Christian Birch Smith CBS 

 Kasserer Villads Simonsen VS 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 22 juni 2017. blev godkendt 

2 Økonomi. 

 OE. Fik udleveret kontooversigt. 

Saldobalance blev udleveret og gennemgået 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: (MF) 

Der er en del sætninger i belægningen ved rundingen mellem bro 7 og 8, CBS sørger for 

udbedring. 

PNA oplyste at der er en del ukrudt i stensætningen, det bliver udbedret til foråret. 

 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelaug Fiskerklyngen. 

Ingenting 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting. 

Vester Baadelaug. 

Der er general problemer med begroning på redningsstiger, PS undersøger mulighed for 

afrensning, det vil i givet fald være et årligt problem.  

Der er problemer med parkerede biler på sydkajen, som spærre for bådoptagning, CBS 

undersøger muligheden for at friholde et område til bådoptagning. 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 

Sejlklubben Limfjorden,Vestre Baadelaug. 

Rykker CBS for hvornår den ny belægning på syd udføres, hvis arbejdet udføres i år skal 

det være inden 1 oktober. 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 

Der er problemer med rust fra bølgeskærm der afsættes rust på belægning samt de 

nærmeste både, PS undersøger hvad der kan gøres. 

4 Havnearbejder: 

  Der er foretaget uddybning i havneløbene for MF – SKH – VBH. 

5 Diverse:  



  JS fremsender snarest materiale vedr. nye vedtægter og brugsretten til landarealer. 

PS har rykket Anders T. Hougaard for tidsplan til færdiggørelse af bådopstillingspladserne på 

Ralvej, der er ikke kommet en tilbagemelding, men den tidligere aftale med færdiggørelse senest 

den 1 oktober forventer vi holder, CBS undersøger hos Anders T. Hougaard. 

Anløbsbro ved Egholm: PS har fået udført en skitseplan samt oplysninger hvor der skal søges hos 

myndighederne. Bestyrelsen bevilgede 15 timer til PS for at være tovholder på de indledende 

undersøgelser. 

PS har sendt forespørgelse til Aalborg Kommune vedr. grødskæring af vandløb, 

grødskæringsmateriale give store gener i havnene, der er endnu ikke kommet svar. 

Der er fremsendt fremtidige tider for gennemsejling af jernbanebroen, gennem sejlingen er oplyst 

til en gang i timen, men tidsrummet er så kort at østfra kommende både ikke kan nå igennem 

begge broer, PS sender brev med forslag om forlængelse af åbningstiderne til brofoged (Bane 

Danmark) 

6 Eventuelt. 

 OS oplyste at der har været problemer med servicen fra KT-elektric, PS laver et møde 

med KT-elektric og Per Jensen. 

 

JS foreslog at klubberne gennem ANF er fælles om at udlægge ankerbøjerne vest for 

Egholm med forsvarlig anker, samt inddrage ankerbøjerne om efteråret. 

PS undersøger mulighederne og laver oplæg til bestyrelsesmødet i november. 

 

Molerne i Marinaen: CBS sender forslag til datoren for et fællesmøde i uge 40. 

PS laver notat om bestyrelsen holdning til udførsel og financering af projektet. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
Havnesyn lørdag den 7 oktober. 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10 oktober. 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21 november (budget) 

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltager og Aalborg Kommune. 

 

 
Bestyrelse     

Sejlklub Limfjorden Jan Stage 98165439 40725439 jans@cs.aau.dk 

Vestre Baadelaug Ole Espensen 
(formand) 

 23450728 ole@espensen.dk 

Bådelaug Fiskerklyngen Morits Jensen    fam.skatka@stofanet.dk 

Nørresundby Sejl Per Sahlertz  22750114 per@sahlertz.dk 

Aalborg Sejlklub Peder N. Andersen  40446880 kasserer@aalborg-sejlklub.dk 

     

Aalborg Kommune Christian Birch Smith 
(kontakt) 

99312394 25202394 Christian.smith@aalborg.dk 

     

Administration     

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

ANF Kasser Villads Simonsen  40275120 Villads.simomsen@gmail.com 



 

 


