
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 05 januar 2016.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Peder A. Andersen PNA 

  Vestre Baadelaug Hans Pedersen HP 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Gabriele Andersen (formand) GA 

Afbud Bådelaug Fiskerklyngen Peter Kjær  PK 

Afbud Aalborg Kommune Christian Birch Smith CBS 

 Kasserer Villads Simonsen VS 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 30 november 2015. 

Punkt 5 vedr. Landpladser rettes til: 

Anvendelsesrettighederne til landpladserne tages op på et særskilt møde, når 

opstillingspladserne på Ralvej er endelig på afklaret. 

2 Økonomi. 

 GA. Fik udleveret kontooversigt. 

VS gennemgik kladde til regnskabet for 2015, regnskabet vil blive fremsendt til 

bestyrelsen senest i uge 4 og det revideret regnskab vil blive fremsendt senest en uge før 

generalforsamlingen. 

VS gennemgik forslag til budget for 2016 V2. 

Budget til reparation og vedligeholdelse V2 på kr. 1.435 tkr. blev gennemgået med 

følgende ændringer: 

VB/SL/NB mener ikke det er rimeligt at renovering belysning til LED lys på 

landpladserne i MF. skal betales af ANF, da det er AS der får den største økonomiske 

fordel, efter debat enes man om at tilbyde AS at ANF betaler 50 % af anlægsudgifterne, 

fremover har AS vedligeholdelse og drift af belysningen, og ANF har vedligeholdelse på 

kabler i jord. 

 Bestyrelse var bekymret over de nedsunket stensætninger ved molerne i MF. og ønskede 

beløbet medtaget på budgettet. 

Vedlagte revideret oplæg af budget til reparation og vedligeholdelse er på 1.645 tkr. 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: (MF) 

PNA oplyste at kommunen har besigtiget de mangler i MF som blev fremført på det årlige 

møde med kommunen, det var PNAs opfattelse at manglerne vil blive udført i 2016.  

En Y-bom på bro 9 er løsrevet, PS undersøger forholdene samt vurdere om der skal 

foretages forstærkninger på de resterende Y-bomme. (Y-bommene på bro 9 er monteret 

på fenderplanken) 

 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelaug Fiskerklyngen. 

Ingenting 



Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting. 

Vester Baadelaug. 

Ingenting. 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 

Sejlklubben Limfjorden, 

Ingenting. 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 

Ingenting. 

4 Havnearbejder: 

  Indsejlingen til VBH skal uddybes snarest til 2,5 m. og SKH til 3,5 m. klubberne i SKH 

ønsker kun en dybde i indsejlingen til 2,5 m. HJJ. Undersøger hos Aalborg Havn om der 

er praktiske problemer med at minimere dybdeforholdene i indsejlingen. (dette punkt er 

endnu ikke afklaret) 

Aalborg Havn er ved at søge klaptilladelsen i SKH. 

5 Diverse:  

  Havneplaner: PS oplyste at havneplanerne er endelig revideret og fremsendt til klubberne. 

AS har fremsendt 2 forslag til ændringer af havnereglementet, de øvrige klubber gennemgår og 

kommentere forslaget, det samlede forslag behandles på næste bestyrelsesmøde. 

Projektet med Vestre Fjordpark er igangsat og bådpladserne på Ralvej skal rømmes senes den 1 

maj 2016, og de nye pladser kan ibrugtages fra den 1 oktober 2016. Vi har modtaget en oversigt 

tegning fra kommunen, men det vi har brug for er målsatte projekttegninger samt 

installationstegninger. PS tager kontakt til kommunen. 

6 Eventuelt. 

 PS har på klubbernes vegne lavet indsigelse over begrænsning af Agersundbroens 

broåbningen i 2016, Vi ønskede at bevare åbning pr. ½ time fra fredag middag til søndag 

nat. Vi har fået meddelelse om at vores ønske er medtaget. 

 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
16 februar 2016 (generalforsamling) 

07 april 2016.  

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltager og Aalborg Kommune. 

 

 
Bestyrelse     

Sejlklub 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@lucas-aps.dk 

     



Aalborg Kommune Henrik Jess Jensen 99312370 25202370 Henril.jess@aalborg.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@gvnnet.dk 

 


