
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato 13. maj 2014 

Referat af Bestyrelsesmøde 

 

Deltagere:    

 Aalborg Sejlklub Luc Ghysels  LG 

  Vestre Baadelaug Hans Pedersen HP 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Gabriele Andersen GA 

Afbud Fiskeklyngen Leif Jensen (formand) LJ 

 Kasserer Peter Hinrup (ref.) PH 

Afbud Administrator Peter Simonsen PS 

 

1 Godkendelse af sidste referat: 

  Referat af 18. marts 2014 blev godkendt. 

2 Manglende indbetaling fra AS af blokleje rate 1 samt betalings-el 2013/14: 

 AS havde i forbindelse med afregning af ovenstående modregnet forskellige 

omkostninger, i alt i underkanten af 300.000 kroner. 

De enkelte poster blev gennemgået, en del blev godkendt, andre blev afvist. 

PH opgør nu godkendte omkostningsposter og overfører beløbet til AS. 

Opgørelse på manglende betaling af blokleje og betalings-el fremsendes til AS, 

betalingsfrist 27. maj. 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: 

- KT problemer med el-installationer jvf. fremsendt mail. 

LG efterlyser status – haster! 

Nyeste efter mødet: KT har været på sagen, er i færd med at udfærdige en rapport, 

som herefter fremsendes til bestyrelsen. 

- Affald efter entreprenørs fjernelse af beplantning i stensætning på moler henligger 

stadig. 

As bedes foranledige at dette fjernes, regning sendes til ANF. 

- Rep af jollebro. Forløb har været uacceptabelt fra underleverandørs side jvf. fremsendt 

mail. 

Er nu ok, gentagelse skal undgås. 

- Der mangler fortsat pladsbelysning enkelte steder. 

 Skudehavnen: 

Fiskeklyngen. 

Ingenting (LJ ej til stede grundet sygdom). 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting. 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Vestre Bådehavn: 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting. 



Vestre Baadelaug. 

Østkajen v/ nedgang til Bro 8. Belægning/bolværkskant fortsat ikke repareret. 

 Nordre Bådehavn: 

Ingenting.  

4 Økonomi: 

  PH udleverede likviditetsstatus samt forskellige råbalancer. Samlet formue udgør p.t. ca. 

5,2 mio. kroner fordelt på obligationer samt frie midler fordelt over 2 banker. 

PH blev bedt om at placere indestående i Dr.Lund Sparekasse på aftalekonto (815.000 kr.) 

samt købe kortløbende obligationer for op mod 2 mio. kr. af indestående i NRS Bank, 

således at bedst mulig forrentning opnås, uden at vi mister fleksibiliteten.  

5 Diverse:  

  - Der var generelt utilfredshed med den netop afsluttede uddybning i havnene. 

Uddyberen kommer først, når bådene er begyndt at komme i vandet, og det går både 

ud over kvaliteten og medfører gener for bådejerne. 

Det skal fremover tilstræbes, at uddybningsaktiviteter gennemføres sent efterår/tidlig 

vinter. 

- LG kunne berette, at der i AS går ryger om et større el-projekt i Skudehavnen, som 

ikke er budgetteret/vedtaget. 

HP meddelte, at der har været problemer med el-forsyningen til en af broerne grundet 

overbelastning. Derfor er der udlagt et ekstra forsyningskabel på broen, som nu 

forsyner en del af el-standerne. 

- ANF har solgt 15 af de gamle el-standere til Egense Sejlklub sent efterår/tidlig vinter 

2013. Faktura blev sendt 13. marts og betalt 27. marts. 

Et antal er endvidere netop blevet solgt til Handbjerg Marina. 

- LG påpegede, at han ikke mener, det altid er hensigtsmæssigt, at al klubspecifik 

kommunikation til/fra Aalborg Kommune SKAL gå igennem ANF. Flere eksempler 

blev nævnt, almindelig konsensus i bestyrelsen. 

Punktet tages op igen i forbindelse med det årlige møde med AK i november. 

- Forespørgsel fra LG vedr. medlem som er flyttet fra AS til VB. Rygter i AS gik på, at 

medlemmet havde fået tilbudt en yderst attraktiv pris på bådplads til sin 40 fods båd. 

PH har efter mødet dokumenteret, at rygtet ikke taler sandt. Bådpladsen er afregnet til 

VB’s standardpris, 113 kr. per kvm pladsareal. 

- Klubberne oplever fortsat indimellem dårlige betalere (medlemmer), som forsøger 

optagelse i en ny klub, når ”broerne er brændt” i den tidligere. 

PH kunne berette om et samarbejde mellem alle ANF-klubberne over de sidste par år 

gående ud på, at et medlem, som ekskluderes i en klub, ikke kan optages i en af de 

øvrige. 

6 Eventuelt: 

 Ingenting. 



7 Næste møde: 

  Kommende møder: 
Onsdag den 24. september kl. 19:00 - Forhandlingsmøde 

Onsdag den 1. oktober kl. 19:00 – Bestyrelsesmøde 

Lørdag den 4. oktober kl. 09:00 – Havnesyn 

Onsdag den 29. oktober kl. 19:00 – Bestyrelsesmøde, budget 2015 V1. 

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 leifskatka@gmail.com 

Nørresundby Sejl Gabriele Andersen  20811891 andersengabriele00@gmail.com 

Aalborg Sejlklub Luc Ghysels  40513900 luc@landskabskonsulenterne.dk 

     

     

Administration:     

Administrator Peter Simonsen  20142049 Anf-adm@mail.dk 

Kasserer Peter Hinrup  40647268 peter.hinrup@mail.dk 

 


