
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 10 oktober 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 

afbud Aalborg Kommune Christian Birch Smith CBS 

 Kasserer Villads Simonsen VS 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 29 august 2017. blev godkendt 

2 Økonomi. 

 OE. Fik udleveret kontooversigt. 

Saldobalance blev udleveret og gennemgået. 

Oplæg til budget fremsendes senest en uge før næste bestyrelsesmøde. 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: (MF) 

Ingenting 

 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelaug Fiskerklyngen. 

Ingenting 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting. 

Vester Baadelaug. 

ingenting 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 

Sejlklubben Limfjorden,Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 

Ingenting 

4 Havnearbejder: 

  Der er bestilt dykkerundersøgelse som udføres i oktober november. 

JS. Ønskede pælene på vestmolen i VBH undersøgt. 

PS har haft møde med dykker om etablering af ankerbøjer vest for Egholm, udgiften 

medtages i budgettet. 

5 Diverse:  

  Bestyrelsen gennemgik oplægget til nye vedtægter og brugsretten til landarealer, JS sender det 

revideret oplæg til klubberne for godkendelse i klubbernes bestyrelser. 



Der har været afholdt møde med kommunen om udgifterne til renovering af molerne i Marinaen, 

kommunen gav tilsagn om et tilskud på 300 tkr. til projektet. 

Ved fremtidige havneprojekter på fjordsiden vil kommunen vurdere finansieringen af de enkelte 

projekter. 

Bådopstillingspladsen på Ralvej vil først blive endelig færdig til næste år p.g.a entreprenørens 

konkurs, PS undersøger følgende: 

1. Flytning af bådstativerne endnu engang må høre under udgifter til færdiggørelsen. 

2. El. og vandmåler FK – SL/VB ønskes udført som hovedmåler, øvrige el- og vandmålere 

mellem FK – SL/VB ønskes udskiftet til hovedmålere. 

3. FK overtager det eksisterende miljøskur og der laves et nyt miljøskur til SL/VB, placering 

aftales med kommunen. 

Der har været problemer med gennemsejling af broerne over Limfjorden, bestyrelsen ønskede en 

dialog med bropersonalet evt. med et besøg hos brovagten. 

PNAs forslag om et samarbejde med klubberne om en fælles ungdomsafdeling var positiv, da 

emnet ikke hører under ANF foretager PNA det videre forløb. 

Det er aftalt med kommunen af projektet med en bådebro ved Egholm sendes til kommunen for 

videre ekspedition. Det understreges at det er Egholm der er den officielle ansøger. 

6 Eventuelt. 

 JS. havde forslag om at ANFs havnereglement revideres så de enkelte klubbers 

havnereglement blev en del af et samlet havnereglement, PS laver oplæg sammen med 

klubberne. 

 

OS. Ønskede hjemmesiden opdateret, PS oplyste at arbejdet med en revidering af 

hjemmesiden er igangsat. 

 

PS laver oplæg til dagsorden til det årlige møde med kommunen den 21 november. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
Bestyrelsesmøde tirsdag den 21 november (budget) 

Julefrokost den 01 december. 

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 

 

 


