
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 25 juni 2012.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Steen Frederiksen (formand) SF 

  Vestre Baadelaug Bent Blankensteiner BB 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Henrik G. Hansen HGH 

 Fiskeklyngen Leif Jensen LJ 

 Kasserer Peter Hinrup PH 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 12. april 2012 blev godkendt. 

2 Havnene:  

  Marina Fjordparken: 

Der her været problemer med fejl på de nye vinterelstandere, elinstallatøren er ved at 

gennemgå alle elstanderne. 

SF ønsker den nye containerplads etableret nu i sommer. 

3 Skudehavnen: 

Fiskeklyngen. 

Der mangler redningsstiger på flydebro. 

Der skal laves ny trappe ved den sydvestlige ende af stiforbindelsen. 

En del Y-bomme er defekte. 

Vester Baadelaug. 

Der etableres nyt elforsyningskabel uden om den nye toiletbygning. 

 Vestre Bådehavn: 

Sejlklubben Limfjorden, 

Der mangler en del redningsstiger. 

Vestre Baadelaug. 

Der vil blive monteret en ekstra elstander yderst på bro 3. (eksisterende gl. elstander 

benyttes) 

 Nordre Bådehavn: 

Det ny miljøbygning tages i brug, den gamle miljøcontainer fjernes. 

3 Økonomi:  

  PH. Gennemgik Saldobalancen, Status på likviditet blev udleveret, kontoudskrifter blev 

udleveret. 

Der er en besparelse på havneværker og slinger på ca. 340 tkr. som for det meste henføres 

til etablering af bro 1 i VBH. 

Der er lavet en sammenligning mellem etablering af bro 1 og 2 i VBH, som har samme 

udformning og størrelse. (ekskl. el-vand-Ybomme 

Bro 2 blev etableret i 2010 og udført af ekstern rådgiver til 1.050 tkr. (2010 priser) 

Bro 1 blev etableret i 2012 og udført af ANF’s adm. til 830 tkr. (2012 priser) 

PH. Det reviderede regnskab og revisionsprotokollat blev underskrevet. 



PH. Orienterede om mødet med AS. kasserer Peder N. Andersen (PNA), som gennemgik 

regnskaberne tilbage til 2009. 

SF. oplyste at bestyrelsen i AS har modtaget en mail fra PNA med kommentarer til 

gennemgangen af ANF´s regnskaberne, bestyrelsen blev orienteret. 

4 Havnearbejder: 

  PS oplyste at de planlagte arbejder i foråret er udført.  

Det vurderes, om der er behov for yderligere vinterelstandere, klubberne vender tilbage 

med antal og placering. 

Beslutning om indførsel af betalingsel vurderes på august mødet. PH og PS laver 

økonomiske beregninger om forbruget. 

Det blev besluttet at undersøge mulighederne for etablering af en ny bro i Skudehavnen til 

Sejlklubben Limfjorden med henblik på mulig etablering til sæsonen 2013 

Vi har modtaget salgspris på brugt 30 m. letflydebro fra Aalborg Havn på 240 tkr. Det er 

mere en hvad en ny betonflydebro koster. Det blev vedtaget at byde max. 100 tkr. 

PS opfordrede klubberne til ikke at placere både på for små pladser. Ved etablering af 

specialpladser skal der først laves en økonomisk beregning. Hel eller delvis 

brugerbetaling. 

PS. orienterede om møde med Anders T. Hougaard med følgende emner: 

1. Gennemgang af belysning på stier og veje i MF. 

2. Mulighed for at lave bebyggelse i VBH til havnekontor. 

3. ANF´s mulighed for på sigt at overtage havnestrækninger i SKH og VBH. 

4. ATH oplyste, at det er vigtigt, at det er ANF der laver ansøgninger til kommunen. 

5 Diverse:  

  Det blev besluttet at medlemsmødet afholdes torsdag den 25. oktober 2012 i Aalborg 

Sejlklubs lokaler. 

PS laver oplæg til dagsorden. 

Aalborg Sejlklubs forslag til oprettelse af repræsentantskab var fremsendt til de øvrige 

klubber. Klubberne havde følgende bemærkninger: 

Fiskeklyngen var tilfreds med den nuværende organisation og mente ikke der var grund til 

ændring. 

Sejlklubben Limfjorden ønskede oplysninger om, hvad et kommissorium ville være for 

repræsentantskabet men var i øvrigt tilfreds med den nuværende organisation 

Nørresundby Sejlklub var tilfreds med den nuværende organisation og mente ikke, der var 

grund til ændring.  

Vestre Baadelaug var tilfreds med den nuværende organisation og mente ikke, der var 

grund til ændring. 

Alle klubberne var bekymret for, om det er muligt at skaffe medlemmer til et 

repræsentantskab, da det i forvejen er svært at skaffe medlemmer til bestyrelserne. 

6 Eventuelt: 

 Ingenting 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder: 
Torsdag den 16. august. 

 

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltagere og Aalborg Kommune. 

 

 



Bestyrelse     

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

Vestre Baadelaug Bent Blankensteiner  20661154 Babu.steiner@gmail.com 

Fiskeklyngen Leif Jensen  20457470 daekleif@youmail.dk 

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

Aalborg Sejlklub Steen Frederiksen(formand)  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 

 


