
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 
Dato. 15 november 2010.  
Referat af. Bestyrelsesmøde 

 
Deltager.    
 Aalborg Sejlklub Steen Frederiksen SF 
  Vestre Baadelaug Bent Blankensteiner BB 
  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage (formand) JS 
Afbud Nørresundby Sejlklub Henrik G. Hansen HGH 
 Fiskeklyngen Leif Jensen LJ 
 Kasserer Peter Hinrup PH 
  Administrator Peter Simonsen PS 

 
1 Godkendelse af referat: 
  Referat af 02 september 2010. blev godkendt. 
2 Havnene:  
  Marina Fjordparken : 

Der mangler uddybning mellem y-bomme ved bro 9. 
Der har været fejl på en elinstallation, så elforbruget (vinter-el til ANF) ikke er blevet 
afregnet korrekt, SF. har foretaget en vurdering af elforbruget de sidste 5 år Dette beløb 
indbetales til ANF, dog med fradrag for de sidste 5 års indbetaling. 
SF. oplyste at renoveringen af lysinstallationen på opstillingspladserne vil blive udført nu. 

3 Skudehavnen: 
Fiskeklyngen. 
Ingenting.  
Vester Bådelaug. 
Ingenting. 

 Vestre Baadehavn: 
Sejlklubben Limfjorden, 
Ingenting. 
Vestre Baadelaug. 
BB. ønskede en vurdering om udskiftning af lysstandere på bro 3. PS undersøger. 

 Nordre Bådehavn: 
PS. orientere om de foranstaltninger at ANF. har foretaget i forbindelse med 
højvandsikring. Lars Thorsted er hyret til at følge projektet for ANF. 

3 Økonomi:  
  PH. Gennemgik udleverede saldobalance, resultatopgørelse følger generelt budgettet. 

PS gennemgik revideret budget for reparations- og vedligeholdelsesplan, der mangler 
arbejder for ca. 300 tkr. 
Bloklejemålet for 2011 blev godkendt til 83 kr/m2. 
Der laves udkast til årsregnskab og budget sidst i december. 

4 Havnearbejder: 
  Boldværk i MF. Til store motorbåde er udført. 

Uddybning af indsejlingen til Skudehavnen og Vestre Baadehavn ventes godkendt i 
december. 



Der er foretaget en total dykker undersøgelse som omfatter broer og boldværker, de 
væsentlige skader er i VBH hvor der er omfattende angreb på pælende i SL’s område og 
jernpælende på bro 3 VB er generelt stærkt tæret. 
Boldværket er utæt i en del af samlingerne mellem betonelementerne. 
Bestyrelsen ønsker udskiftning af ca. 25 elstandere medtaget på budgettet for 2011. 
PS. undersøger om BEAS har billigere elstandere der kan anvendes på 
opstillingspladserne. 
PS. indkøber 10 stk. elmålere som forevist prøve. 

5 Ny brugsaftale: 
 PS. oplyste om mødet med kommunen, næste møde er aftalt til den 19.01.2011. 

Kommunen ønsker oplyst forhold om de bygninger klubberne råder over, oplysningerne 
sendes til PS. (ejerforhold, forsikringer, offentlige afgifter samt vedtægter for bebyggelse 
der er ejet af medlemmerne.) 

6 Diverse:  
  PH. Oplyste at hjemmesiden bliver tilgængelig i løbet af næste ugen 

PS. Har haft møde Aalborg kommune om affaldshåndtering, det er muligt at udskifte 
vores container med vippecontainer med deraf følgende billigere tømningsudgift. PS. 
undersøger de økonomiske konsekvenser. 
Det blev aftalt at de ugentlige tømninger udføres fra 1 april til 1 oktober, derefter bestilles 
tømningerne, 

7 Eventuelt: 
 Ingenting 
8 Næste møde: 
  Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 20 januar 2011. 

 
9 Referat tilsendt: 
  Referat tilsendt deltagere. 
 
 
Bestyrelse     

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

Vestre Baadelaug Bent Blankensteiner 98104087 20661154 Babu.steiner@newmail.dk 

Fiskeklyngen Leif Jensen  20457470 daekleif@youmail.dk 

Nørresundby Sejl Henrik G. Hansen  51569025 seabird.hansen@gmail.com 

Aalborg Sejlklub Steen Frederiksen  40186330 irene.steen@stofanet.dk 

     

     

Administration     

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

ANF Kasserer Peter Hinrup 98770901 40647268 peter.hinrup@mail.dk 

 


