
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 23 april 2020.  

Referat af. Bestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub. 

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Ole Skjaerbaek (formand) OS 

  Vestre Baadelaug Lars Nielsen LN 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Per Sahlertz  PSa 

 Bådelaug Fiskerklyngen Morits Jensen  MJ 

 Bådelaug Fiskerklyngen Lars Nielsen NL 

Afbud Aalborg Kommune Christian Birch Smith CBS 

Afbud Kasserer Villads Simonsen VS 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 25 februar 2020. blev godkendt 

2 Økonomi. 

 Saldobalance blev udleveret og godkendt. 

Første rate på bloklejen er tidligere besluttet er 90% af bloklejen. 

Der forhandles med Søspejderne om hvor mange pladser de har brug for efter at 

pladslejen er normaliseret. 

VS. Har oplyst at der stadig er forhandlinger om ændring af vores forsikringer. 

PS undersøger om det kan betale sig at forsikre elstandere.  

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: (MF) 

OS oplyste at nogle pæletoppe er meget medtaget, PS undersøger. 

Flydebro ved slæbested trænger til renovering, PS tager kontakt til kommunen der har 

ansvaret for flydebroen 

 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelaug Fiskerklyngen. 

Der er råd i planker på jollebro mod nord. 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting 

Vester Baadelaug. 

Ingenting. 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 

Sejlklubben Limfjorden, Vestre Baadelaug. 

Rampe på bro 1 er skubbet ud af beslaget, VB får rampen sat på plads. 

Der mangler stadig mågebøjler på bro 2. 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 

Plastbroen langs nordkajen bliver fortsat ved at synke, PS tager kontakt med kommunen. 

4 Havnearbejder: 

  Der etableres ny spildevandspumpe i SKH, overslag sendt til Aalborg Kommune for 



godkendelse 

Renovering af traveliftbro i MF. Forventes opstart i denne uge, og forventes udført i 

starten af maj. 

Efter kontakt til leverandøren kan vi forventes at y-bommene leveres medio maj. 

5 Diverse:  

  Forslag til dagsorden for ½ års møde med Aalborg Kommune sendes til PS. Det er endnu 

ikke oplyst hvornår mødet kan gennemføres. 

 

Bestyrelsesmedlemsmøde er aflyst i år. 

 

Det blev oplyst at samarbejdet mellem VB og SL i ALH er sat i bero så derfor ønskes 

følgende: 

JS ønsker elinstallationen opdelt, PS undersøger hvad det koster. 

JS ønsker undersøgt mulighed for at SL´s BEAS elstander ombygges i lighed med de nye 

elstander i NB. Det kan være en start på en langsigt at ombygge alle ANF´s BEAS 

elstandere. 

OS opfordrer til at der søges en løsning omkring samarbejdet mellem SL og VB inden 

yderligere iværksættes, hvilket besluttes. OS, JS og LN aftaler møde og orienterer om 

resultatet på næste møde.  

 

 

PSa oplyste at der er forsinkelse på igangsætning af de nye BEAS elstandere i NB, ifølge 

BEAS forventes det afklaret i løbet af maj. 

 

PS har fremsendt orientering om udførsel og planlægning af projekt- og 

vedligeholdelsesopgaver, bestyrelsen ønsker at der foretages en afleveringsforretning med 

deltagelse af klubbens havneansvarlig på væsentlige opgaver. 

Bestyrelsen ønsker at PS finder et andet smedefirma til at løse forfaldende opgaver. 

 

SL. Ønsker en arbejdsplads i kontorpavillonen, VB vurdere om der bliver behov for at 

benytte kontorpavillonen. Et forslag til husleje er 650 kr./m2 excl. Moms, som svare til 

huslejen på Limfjords Værftet. 

 

Det blev besluttet at slette § 6. stk. 5. i vedtægterne, da punktet ikke er relevant i forhold 

til praksis.  

6 Eventuelt. 

 Der har været henvendelse til ANF fra en gruppe sejlere der bor i bådene, de ønsker at 

kunde overtage bådpladserne på nordvestlig mole i SKH, området er uden for ANF´s regi 

da SL her en særskilt aftale om bådpladserne med Aalborg Kommune. 

 

De nye bådpladser på bro 10 i SKH deles mellem VB og SL med halvdelen af broen 

mellem bro 5 og 6 samt mellem bro 6 og 7 administreres af SL. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
Bestyrelsesmøde onsdag den 03 juni 2020. (Vestre Baadelaug) 

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltagere og Aalborg Kommune. 

 



 
Bestyrelse     

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

Vestre Baadelaug Lars Nielsen   301001 58 lani@tv2.dk 

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

Nørresundby Sejlklub Per Sahlertz  22750114 per@sahlertz.dk 

Aalborg Sejlklub Ole 

Skaerberk(formand) 

 40804100 formand@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 

 

 


