
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 24 september 2015.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Luc Ghysels  

  Vestre Baadelaug Henrik K. Kristensen HKK 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Gabriele Andersen (formand) GA 

 Bådelaug Fiskerklyngen Peter Kjær  PK 

afbud Aalborg Kommune Aage B. Nahnsen ABN 

 Kasserer Villads Simonsen VS 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 21 maj 2015. blev godkendt. 

2 Økonomi. 

 VS. Status på likviditet blev gennemgået. 

Regnskabet ser fint ud de fleste poster følger budgettet, der er besparelse på projekter på 

godt 1 mill. 

GA. Fik udleveret kontooversigt. 

VS. Kommer med forslag til placering af penge fra de obligationer der bliver udtrukket i 

oktober. 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: (MF) 

Der er et defekt fender tømmer på yderste bådplads på bro 5. 

LG havde fået oplyst fra Aalborg Kommunes Belysning at strøminstallationen på 

landpladserne var ulovlig. 

PS har efterfølgende undersøgt sagen hvor vores elinstallatør har været i kontakt med 

montøren fra kommunen, det viser sig at det var en fejlagtig bemærkning, og der er ikke 

noget ulovligt ved installationen på landpladserne. 

 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelaug Fiskerklyngen. 

Ingenting 

Sejlklubben Limfjorden. 

Der mangler elstik på Nørrebro (bro 6) Medtages på havnesynet. 

Vester Baadelaug. 

Ingenting. 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 

Sejlklubben Limfjorden, 

Ingenting. 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 

Markeringsbøje genmonteres. 



4 Havnearbejder: 

  PS. Orienterede om igangværende arbejder:  

PS får foretaget pejling i NB for eventuel uddybning i efteråret. 

Uddybning af indsejlingen til VB aftales senere med kommunen. 

5 Diverse:  

  Møde med Aalborg kommune den 19 november 2015. 

Forslag til dagsorden: 

1. MF. Udskiftning af sveller langs stensætning. 

2. MF. Bro til øst mole ud af brugsaftalen. 

3. Vedligeholdelse af ydermolerne. 

4. SKH. Nordmole kun stenkasser med i brugsaftalen (kystlinjen) 

5. SKH. Udvidelse af vandarealerne mod syd. 

6. SKH. Syd boldværk med i brugsaftalen, alternativt administrationsaftale. 

7. VBH. Nordvest bådpladser med i brugsaftalen 

8. Alle. Camper pladser på vinteropstillingspladserne. 

9. Gæsteudlejning på ”Mathis” område i VBH. 

10. Orientering om Brugsaftalen for Halshavn. 

De fleste punkter er gengangere fra sidste møde hvor vi ikke har fået en tilbagemelding. 

Eventuelt yderligere punkter til dagsorden oplyses til PS senest 1 november 2015. 

 

Havneplaner: PS oplyste at havneplanerne vil være færdige først i November, eksempel på plan til 

Nordre Bådehavn blev gennemgået og godkendt. 

Klubberne vil få fremsendt et udkast af egne bådpladser til godkendelse. 

 

Skilte manual: PS har foretaget en registrering af samtlige skilte i havnene. 

PS laver oplæg til fælles skiltning til næste bestyrelsesmøde. 

 

PS udleverede beregning over priser på bådpladser med Y-bomme kontra fortøjningspæle, prisen 

pr. plads er næsten ens. 

6 Eventuelt. 



 Klubberne kommer med eventuelt forslag til ændring af Havnereglementet. 

 

Administrationens forslag til ændringen af el: 
7. El.  

De af fartøjsejerne benyttede elkabler, elstik m.m. skal opfylde kravene i det til enhver tid gældende 

stærkstrømsreglement. 

Der opkræves betaling for brug af elektricitet hele året, på land- såvel som på vandpladser. kWt prisen 

fastsættes af medlemsklubberne. El kan primært købes via el-betalingsstandere ved brug af chipkort. Både, 

placeret i hal, kan efter aftale med respektive medlemsklub afregne forbrug efter særskilt elmåler. 

I vinterperioden afbrydes elforsyning til broer, hvor der ikke henligger beboede både. Dette gælder således 

også lys på disse broer. Medlemsklubberne kan derfor påtvinge medlemmer, som ønsker at bebo deres både 

om vinteren, at disse forhaler til specifikke broer/pladser, som den pågældende medlemsklub har udpeget til 

vinterliggere. 

Elkabler skal fjernes fra el-standerne, når der ikke er indlagt betaling på standeren. Elkabler skal ligeledes 

fjernes fra el-standerne når der ikke er forbrug. I modsat fald kan kablerne blive frakoblet uden yderligere 

varsel.  

Dette afsnit gælder ikke for Nørresundby Sejlklub, som opstiller og administrerer egne regler. 

 

Det blev besluttet at LG. Laver oplæg til brugsaftale på landpladserne.  

AS er ved at lave brugsaftale med de enkelte andelsforeninger der har bygninger på 

landpladserne. 

 

PK. Spurgte til hvor langt projektet er på landpladserne ved Ralvej. PS kontakter 

kommunen for oplysninger om vores projekt. 

 

LG spurgte om der kan indføres regel om at betale ¼ pladsleje for leje af bådplads efter 1 

oktober, forslaget blev vedtaget. 

 

LG oplyste at kommunen skifter belysning på vejbelysningen til Led belysning, 

tilsvarende belysning ønskes på standpladserne, det vil give en besparelse i forbruget samt 

fremtidig vedligeholdelse. 

LG laver forslag til fordelingsnøgle af udgifterne mellem AS og ANF. 

 

PS laver på klubbernes vegne indsigelse over begrænsning af jernbanebroens broåbningen 

i 2016, perioden for åbning forlænges med en måned alternativt flyttes til foråret 2017. 

 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
30 november 2015.  

Der afholdes havnesyn lørdag den 24 oktober 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 

 


