
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 13. november 2014 

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltagere    

 Aalborg Sejlklub Luc Ghysels  LG 

  Vestre Baadelaug Hans Petersen HP 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Gabriele Andersen GA 

 Fiskeklyngen Leif Jensen (formand) LJ 

 Kasserer (delvist) Peter Hinrup PH 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 01. oktober 2014 blev godkendt. 

2 Økonomi. 

 PH. Status på likviditet blev udleveret. 

Status på regnskab og budget blev udleveret. 

LJ. Fik udleveret kontooversigt. 

LG ønskede at få fremsendt status på regnskab og budget min. 2 dage før 

bestyrelsesmøder. 

Budget V1 for 2015 blev gennemgået. 

Forslag til bloklejen for 2015. Nedsættelse med 5 kr. til 70 kr./m2 da klubberne har 

overtaget forbrugsudgifterne. 

Forslag til ”reparation og vedligeholdelse”, der var medregnet en fremrykning af 

flydebroers udskiftning i SKH. Det blev besluttet at trække bro 4 ud af budgettet, dog skal 

der indhentes priser for at vurdere, om der kan opnås en væsentlig besparelse, ved 

udskiftning sammen med de øvrige broer. 

Flytning af en del af eksisterende flydebro fra MFP blev trukket ud af budgettet. 

I budgettet skal medregnes 100 tkr. til udvidelse af strøm på landpladserne i MFP. 

Der var ønsker om at revurdere nogle af arbejderne i vedligeholdelsesplanen, eksempel 

levetidsforlængelse af sejlklubben Limfjordens broer i VBH, PS tager kontakt til 

havneingeniøren. 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: 

Afventer en eventuel fordeling af udgifter mellem AS og ANF vedrørende reparation af 

elinstallation til mastekran og elstander. PS kontakter elinstallatør. 

 Skudehavnen: 

Fiskeklyngen. 

Tilslutning af el til standere på nordmole. 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting. 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Vestre Bådehavn: 



Sejlklubben Limfjorden, 

Ingenting. 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Nordre Bådehavn: 

Montering af elmålere på vinterstander plads 12 ved klubhus. 

4 Havnearbejder: 

  De resterende budgetterede arbejder vil blive udført i efteråret. 

Reparation af østlige molehoved i VBH overført til 2015 

5 Diverse:  

  PS sender de vedtagne emner til behandling på det årlige møde med kommunen. PS har 

rykket flere gange for en mødedato, kommunen har endnu ikke reageret. 

Der er lavet aftale om de nye opstillingspladser på Ralvej. Nuværende areal er 7.081 m2 + 

1.197 m2, som er reserveret til sommerparkering. Fremtidigt areal bliver 9.772 m2, hvor 

der ikke er stillet krav om sommerparkering. 

Det blev besluttet at ANF laver affaldsplan for alle havnene. 

ANF fjerner ålegræs sammen med klubberne, når det skønnes, at der er ekstraordinære 

store mængder. 

Vedligeholdelse af belysning på bådopstillingspladser følger samme retningslinjer som på 

havnearealerne. (klubberne afholder almindelig vedligeholdelse som renholdelse og 

lyskilder, elinstallationen vedligeholdes af ANF). 

6 Eventuelt. 

 

 

 

 

Det blev vedtaget at foretage kontrolmåling af vandpladserne, bredde mål er fra midt pæl 

til midt pæl, længdemål er fra indersiden af pæl til bro. 

 

De arbejder havnefogederne udfører for ANF, skal udover bagatel opgaver aftales med 

PS. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
11. december 2014 (budget V2) 

28. januar 2015 (regnskab for 2014) 

26. februar 2015 (generalforsamling) 

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     

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

ANF Kasser Peter Hinrup  40647268 peter.hinrup@mail.dk 

 


