
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 11. april 2013.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Steen Frederiksen  SF 

  Vestre Baadelaug Hans Petersen HP 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Gabriele Andersen GA 

 Nørresundby Sejlklub Niels Kold NK 

 Fiskerklyngen Leif Jensen (formand) LJ 

 Kasserer Peter Hinrup PH 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 26. februar 2013 blev godkendt. 

2 Havnene:  

  Marina Fjordparken: 

Følgende ønskes udført: 

Bro 1. 2 redningsstiger defekt. Flyder på bom udskiftes. 

Bro 3. Mellemstykke til Mågebøjle mangler. 

Bro 6. Næst yderste lampe fastgøres. 

Bro 8. Inderst lampe fastgøres. 

Bro 9. Der mangler 2 redningsstiger på østsiden. Fortøjningsholdere på y-bomme 

forstærkes. 

Kabelhuller på lysstandere lukkes i forbindelse med el projektet. 

3 Skudehavnen: 

Fiskeklyngen. 

Ingenting 

Vester Baadelaug. 

Ingenting  

 Vestre Bådehavn: 

Sejlklubben Limfjorden, 

Ingenting. 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting  

 Nordre Bådehavn: 

Ingenting.  

3 Økonomi:  

  PH. Status på likviditet blev udleveret, kontoudskrifter blev udleveret til LJ. 

Der blev forespurgt til rygte om at VB ikke betalte for bestyrelsens bådpladser, HP 

oplyste at alle pladser bliver betalt til ANF. 

4 Havnearbejder: 

  Uddybningen er ved at være afsluttet, dog mangler lidt i NBH. Uddyberen har havari og 

kan først færdigøre arbejdet sidst i april. 



Der er ved at blive udlagt flydebroer i SKH forventes færdig sidst i april. 

JS ønsker 2 stk. 9 m. y-bomme på østsiden af den nye flydebro. 

El projektet forventes færdig i uge 17. 

SF oplyste, at der var defekter på de gamle stik samt huller der skulle lukkes efter 

nedtagning af eksisterende el-skabe. PS oplyste, at når arbejdet er meldt færdig fra 

elinstallatøren, vil der blive foretaget en fejl- og mangelgennemgang samt 

kontrolmålinger. 

SF kritiserede PS for at tage på 2 ugers ferie midt i installationsforløbet. PS oplyste, at de 

arbejder der lå i ferieperioden, var gennemgået med elinstallatøren, desuden er den 

eksterne rådgiver i løbende kontakt med elinstallatøren under hele installationsforløbet, og 

som altid kan man komme i telefonisk kontakt med mig. 

5 Diverse:  

  Oplæg til bestyrelsesinformationsmødet blev revideret. 

Bestyrelsen besluttede at sender et åbent brev til Aalborg Sejlklub med svar på de ANF 

punkter, der var refereret til i Aalborg Sejlklubs generalforsamlingsreferat. 

Følgende pladser ønskes anvendt til autocamberpladser: 

MFP. Opstillingsplads øst for traveliftplads S5. samt parkeringsplads øst for klubhuset. 

SKH. Plads yderst på molen ved dommerhus. 

VBH. Opstillingsplads øst for parkeringsplads. 

PS søger kommunen. 

SF ankede over at ANF´s jolle ikke var klar 1. april. PS beklagede og oplyste, at arbejdet 

bliver udført ved delvis frivillig arbejdskraft fra AS medlemmer. 

6 Eventuelt: 

 PH oplyste, af han var indkaldt til møde med kommunen om øst havnen. 

JS oplyste at skuret ved Christianshåb kun var til låns og SL havde brug for at opbevare 

en del grej i skuret. 

PS oplyste, at ANF vil blive inddraget i planlægningen for udbygningen af havnefronten i 

Nørresundby. 

SF oplyste, at der bliver gjort forsøg i MFP for rengøring af træbroer uden anvendelse af 

højtryksrenser. 

PH oplyste, at Havnereglementet var til godkendelse i Fartøjsstyrelsen. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder: 
Torsdag den 13 juni. 

Forslag til fremtidige bestyrelsesmøder. 

Torsdag den 22 august.  

Torsdag den 10 oktober. 

Torsdag den 21 november. 

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltagere og Aalborg Kommune. 

 

 
Bestyrelse     

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

Vestre Baadelaug Hans Pedersen 98343569 61709771 hansrp@sol.dk 

Fiskeklyngen Leif Jensen (formand)  20457470 daekleif@youmail.dk 

Nørresundby Sejl Gabriele Andersen  20811891 Andersengabriele00@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  40647268 peter.hinrup@mail.dk 

 


