
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 03 juni 2020.  

Referat af. Bestyrelsesmøde  

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Ole Skjærbæk (formand) OS 

  Vestre Baadelaug Lars Nielsen LN 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  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 23 april 2020. blev godkendt 

2 Økonomi. 

  OS. Fik udleveret kontooversigt 

Saldobalance blev udleveret og godkendt. 

Det blev besluttet at VS kontakter søspejderne og meddele at pladslejen for 2020 bliver 

som tidligere, fra 2021 bliver pladslejen efter normal efter normal takst. 

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

VS. Spurgte om bloklejen i vedtægterne skulle ændres til 2 rater årligt, bestyrelses 

fastholdte at der fortsat skal opkræves 3 rater årligt, indtil videre er sat til 90%-0%-10% 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: (MF) 

Ingenting 

 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelaug Fiskerklyngen. 

MJ. Oplyste at der var huller i Gabionerne ved slæbestedet. 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting 

Vester Baadelaug. 

Ingenting. 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 

Sejlklubben Limfjorden, Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 

Ingenting. 

4 Havnearbejder: 

  Der etableres ny spildevandspumpe i SKH, Aalborg Kommune har godkendt udgiften og 

arbejdet er i gangsat 

Y-bomme i SKH vil blive monteret i uge 24. 

5 Diverse:  



  Forslag til dagsorden for ½ års møde med Aalborg Kommune den 12 juni blev 

gennemgået og revideret, PS sender dagsorden til Christian AK. 

 

LN og JS oplyste at der er dialog i samarbejdet mellem VB og SL om praktiske opgaver, 

dog er det nødvendigt at finde en løsning på elstanderne i SLs området, det blev besluttet 

at SL´s elstanderne ombygges til samme løsning som anvendes i Nørresundby Bådehavn, 

såfremt der kan findes en fornuftig teknisk løsning med BEAS. 

 

 

PSa oplyste at de nye BEAS elstandere i NB er i drift, dog er der en del praktiske ting i 

brugen der bør ændres. 

PS indkalder BEAS til møde med bestyrelsen snarest for at få afklaret driftsproblemerne 

inden vi udvider systemet til de eksisterende elstandere. 

 

Der har været møde med kommune om højvandsikring (PS og JS deltog). PS har lavet en 

skitse som viser at nordmolen flyttes ud til højvandsikringen så vi får et større 

havnebassin, skitsen blev afleveret til kommunen. 

Højvandsikringen ved roklubberne bliver udført i år, vores del af projektet afventer hvad 

der sker på Limfjords Værftet. 

 

PS har indhentet priser på etablering af 6000 m2 stor bådopstillingsplads i MF, udgiften er 

ca. 1.1 mill. Kr. 

 

OS ønsker at etablere 14 jollepladser ud for klubhuset, udgiften vil ca. være 75.000 kr. 

beløbet forventes at kunne afholdes inden for budgetter, blev godkendt. 

6 Eventuelt. 

 SL. Ønsker en arbejdsplads i kontorpavillonen, arealet er 7 m2 husleje er 650 kr./m2 excl. 

Moms, driftsudgifter deles i mellem ANF og SL. 

 

Der er kommet byggetilladelse til SLs byggeri af bådhal og værksted på sporristen. 

 

JS orienterede om møder i forbindelse med den planlagte cykel/gangbro over fjorden ved 

Stigsborg, emnet medtages på det ½årlige møde med AK 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
Bestyrelsesmøde tirsdag den 29 september. 

Havnesyn lørdag den 03 oktober. 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24 november 

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 
Skjærbæk(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 

 

 


