
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 21. november 2013 

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltagere    

 Aalborg Sejlklub Steen Frederiksen  SF 

  Vestre Baadelaug Hans Pedersen HP 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Gabriele Andersen GA 

 Fiskeklyngen Leif Jensen (formand) LJ 

Delvis Kasserer Peter Hinrup PH 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 23. oktober 2013 blev godkendt. 

2 Økonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH. Status på likviditet blev udleveret. 

LJ. Fik udleveret kontooversigt. 

Eksternt regnskab udføres som tidligere, dog laves der en note til lønudgifter med 

opdeling af administration og projekter. 

Budgetforslaget blev gennemgået, forslag til ændringer vil blive indarbejdet i det endelige 

budget. 

Bloklejen for 2014 blev vedtaget med samme beløb som 2013 (75 kr. pr. m2).  

Ved indførsel af betalings el, afregnes elforbruget sammen med bloklejeraterne. 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: 

Oprydning på materielpladsen er aftalt med havnefoged Bent til efter den 15. november. 

PS rykker for revideret pejleplan. 

 Skudehavnen: 

Fiskeklyngen. 

Der mangler fortøjningsring ved T-bro. 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting 

Vester Baadelaug. 

Ingenting.  

 Vestre Bådehavn: 

Sejlklubben Limfjorden, 

Ingenting. 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Nordre Bådehavn: 

Ingenting.  

4 Havnearbejder: 

  Udskiftning af bæreplanke på Fiskerbroen i VBH er igangsat. 

Der vil ikke blive lavet yderligere havnearbejder i år. 



BEAS har oplyst, at der er lavet aftale med Nets om tilbageføring af penge på hævekort, 

så der er ingen hindring for at indføre betalings el på vandpladserne fra den 01.04.2014.  

De enkelte klubber aftaler opdatering med BEAS. 

5 Diverse:  

  10 års vedligeholdelsesplanen sendes elektronisk til bestyrelse, planen bringes på 

hjemmesiden dog uden økonomidelen. 

Papirudgaven blev udleveret til klubberne. 

 

Grønne områder: 

AS har lavet aftale med kommunen.  

FK-VB-SL forhandler stadig med kommunen. 

 

Bestyrelsen blev enstemmigt enige om at annullere alle de afstemninger, der blev 

foretaget på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2013, da afstemningerne strider mod ånden 

i vedtægterne. Afgørelsen er truffet på baggrund af, at SF meddelte, at han havde 

bemyndigelse til at trække alle Aalborg Sejlklubs forslag til vedtægtsændringer tilbage. 

GA var lamslået og fandt hele forløbet amatøragtigt. 

SF sender oplæg til klubberne på de punkter, som Aalborg Sejlklub mener skal ændres i 

forhold til ANF samarbejdet. Klubberne skal have oplægget senest den 01.12.13, så 

klubberne kan tager stilling til oplægget. 

Vedtægterne skal revidere hurtigst muligt, da der er en del uklarheder i de bestående 

vedtægter, der skal præciseres. 

Der var tilfredshed med det årlige møde med Aalborg Kommune. 

Problematikken om slæbestedet i MF kan evt. løses ved at finde en alternativ placering af 

et offentligt slæbested i Aalborg området. 

6 Eventuelt. 

 Ingenting. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder: 
Torsdag den 09. januar 2014. 

Bestyrelsesmøde og generalforsamling torsdag den 13. februar 2014. 

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltagerr 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 leifskatka@gmail.com 

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 Kasser Peter Hinrup  40647268 peter.hinrup@mail.dk 

 


