
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 29 maj 2018.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Peder N. Andersen PNA 

  Vestre Baadelaug Lars Nielsen LN 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage (formand) JS 

 Nørresundby Sejlklub Per Sahlertz  PSa 

 Bådelaug Fiskerklyngen Morits Jensen  MJ 

Afbud Aalborg Kommune Christian Birch Smith CBS 

 Kasserer Villads Simonsen VS 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 1 april. blev godkendt 

2 Økonomi. 

 JS. Fik udleveret kontooversigt. 

Saldobalance blev udleveret og gennemgået. 

Anden rate af bloklejen sendes til klubberne nu. 

VS informerede om at det kan koste renter at have store beløb stående i banken, oplysning 

fra Nordjysk Bank, der arbejdes på at flytte helt eller delvis til Spar Nord. 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: (MF) 

PNA rykkede for prøven på stige til joller på bro 1. 

PS får lavet et skilt til materialepladsen så det fremgår hvad der er AS og ANFs plads. 

 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelaug Fiskerklyngen. 

Mangler på den nye jollebro vil blive udført snarest. 

Sejlklubben Limfjorden. 

Se projekter 

Vester Baadelaug. 

Se projekter 

Ralvej: det er utilfredsstillende at der trods flere henvendelser til kommunen ikke er sket 

noget på bådopstillingspladserne, det blev besluttet at LN. skriver et brev til rådmanden 

om sagen, brevet fremsendes gennem ANF. 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 

Sejlklubben Limfjorden, Vestre Baadelaug. 

Der er defekte brædder på fiskerbroen, arbejdet udføres af Per. 

Flytning af de nye y-bomme på bro 3 er bestilt 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 

PSa rykkede for afdækning af hammer på bølgebryder. 

4 Havnearbejder: 

  MT Højgård har oplyst at arbejderne på molerne starter inden for 2 uger. Da der er 

problemer med dybderne i Marinaen undersøger PS om det er muligt at bruge 



uddybningsmaterialet til molerne med en eventuelt ekstra omkostning. 

 

PS redegjorde for projektforløbet med flytning af bro 6 – 7 mv. i SKH. 

JS og LN tog redegørelses til efterretning, men oplyste at projektforløbet har været 

utilfredsstillende for medlemmerne og en stor belastning for havnefoged samt de 

involverede bestyrelsesmedlemmer. 

Den type projekter er ikke egnet til at blive udført om foråret med de store usikkerheder 

der kan forventes. 

Der vil i efteråret blive foretaget en evaluering af de store projekter der er udført i år, for 

fremadrettet at tage læring af den type projekter. 

De resterende mangler vil blive udført hurtigst muligt. 

 

Der vil blive foretaget en evaluering af bådpladserne på bro 6 og 7 til efteråret som 

konsekvens af at bro 6 er blevet forlænget. 

 

Det vurderes om der i fremtiden skal laves et to års budget for anlægsarbejderne. 

 

JS oplyste at der er problemer med at søsætning og optagning af både på syd kajen i SKH 

i forbindelse med aktiviteter omkring Street Food, vognmanden har varslet ekstra 

betaling, klubberne tager problemet op med kommunen. 

 

PS undersøger om det er muligt at få en belastningsberegning på bolværket ved 

fiskerbroen i forbindelse med belastning af kranbiler. 

5 Diverse:  

  PS har fremsendt artikel om parkering af autocampere, da de sidestilles med personbiler, 

kan de enkelte klubber vurdere muligheden for parkering af autocampere. 

 

PS har sammen med Nørresundby Sejlklubs bestyrelse lavet forslag og økonomisk 

beregning til at fremtidssikre Nørresundby Havn, da det er en opgave ANF ikke har 

økonomiske midler til fremsendes projektet til kommunen. 

6 Eventuelt. 

 Der mangler oplysninger fra Nørresundby sejlklub til FILD, PSa fremsender 

oplysningerne hurtigst mulig. 

 

PSa oplyste ar VS har hjulpet klubben med deres regnskaber og vil gerne have den hjælp 

1 år frem, det blev vedtaget at VS fakturere timerne med ANF takst. 

 

Bestyrelsen besluttede at sætte en proces i gang med den fremtidig udvikling af ANF. 

 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
Bestyrelsesmøde tirsdag den 09 oktober 2018 

Havnesyn lørdag den 13 oktober 2018 

Bestyrelsesmedlemsmøde onsdag den 21 november 2018 

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltager og Aalborg Kommune. 

 

 



Bestyrelse     

Sejlklub Limfjorden Jan Stage (formand) 98165439 40725439 jans@cs.aau.dk 

Vestre Baadelaug Lars Nielsen   30100158 lani@tv2.dk 

Bådelaug Fiskerklyngen Morits Jensen   29490232 fam.skatka@stofanet.dk 

Nørresundby Sejl Per Sahlertz  22750114 per@sahlertz.dk 

Aalborg Sejlklub Peder N. Andersen  40446880 kasserer@aalborg-sejlklub.dk 

     

Aalborg Kommune Christian Birch Smith 
(kontakt) 

99312394 25202394 Christian.smith@aalborg.dk 

     

Administration     

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

ANF Kasser Villads Simonsen  40275120 Villads.simomsen@gmail.com 

 

 


