
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 
Dato. 21 november 2018.  
Referat af. Bestyrelsesmøde 

 
Deltager.    
 Aalborg Sejlklub Peder N. Andersen PNA 
 Aalborg Sejlklub Ole Skjærbæk OS 
  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 09 oktober 2018. blev godkendt 
2 Økonomi. 
 JS. Fik udleveret kontooversigt. 

Saldobalance blev udleveret og gennemgået. 
VS han har været i kontakt med revisor Preben Møgelmose i Brønderslev de har erfaring 
med revision af foreningers regnskaber, VS anbefalede at vi skifte revisor. Blev godkendt. 
 
Budgetforslag til 2019 blev gennemgået, overslaget til Reparation- og vedligeholdelse er 
baseret på grove overslag, overslaget detaljeres til næste bestyrelsesmøde. 
Af hensyn til rettidig levering blev det besluttet at bestille nye Y-bomme samt bestilling 
af uddybning nu. 
 
VB/SL ønsker at der etableres frostfri vandhaner i SKH af hensyn til vinterligere med 
beboelse, der er indhentet tilbud fra to entreprenører på henholdsvis kr. 228.000,00 samt 
kr.146.130,50. Det blev besluttet at acceptere billigste tilbud. 

3 Havnene:  
  Marina Fjordparken: (MF) 

Ingenting 
 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelaug Fiskerklyngen. 
Ingenting 
Sejlklubben Limfjorden. 
Ingenting 
Vester Baadelaug. 
Ingenting. 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 
Sejlklubben Limfjorden, Vestre Baadelaug. 
Ingenting 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 



PSa ønsker af sikkerhedsgrunde foretaget nødvendige reparationer på sydmolen. 
(medtages på budgettet for 2019) 

4 Havnearbejder: 
  Ændringer af bådpladser ved bro 8/9 i VBH mangler kun fjernelse af eksisterende 

træpæle, fjernelse af træpælene afventer sprængningstilladelse fra politiet. 
Den årlige dykker undersøgelse er udført, de nødvendige arbejder medtages på budgettet 
for 2019. 

5 Diverse:  
  Fælles retningslinjer for beboelse i både tages op på et senere bestyrelsesmøde, PS 

undersøger hvad det koster at få foretage vandprøver for indhold af kolibakterier i 
havnene i løbet af 2019. 
PS har lavet oplæg til regler om lån af ledige vand- og landpladser på tværs af klubberne, 
OS laver forslag til prisstruktur, samt tilretning af oplægget. 

6 Eventuelt. 
 Bestyrelse har godkendt SLs ønske om opførelse at bygning til værksted og havnegrej syd 

for ”Christianshåb” VBH. PS laver skitse for principiel godkendelse i kommunen. 
 
PS oplyste at der har været afholdt møde med BEAS i mødet deltog Clas Strue og Per 
Jensen. 
BEAS har ansat en ny salgs- og kontaktperson Bo Refer. 
BEAS oplyste at det bliver nødvendigt af opgradere casloaderne og el del af de ældste 
elstandere inden udgangen af 2020, derom senere. 
 
PS orienterede om den løbende kontakt med FLID, vores ansøgning om indmelding vil 
blive fremsendt inden for 2 uger. 
FLID har ønsket om at afholde det regionale havnemøde i Aalborg den 23 januar 2019, 
AS tilbød at lægge lokaler til rådighed for mødet. 
 
PS er blevet indkaldt til at deltage i en interessegruppe om Byudviklingsplan for 
Vestbyen, derom senere. 
 
PS orienterede om arrangement på Limfjordsværftet vedr. ”Living Boat” som muligvis 
bliver en del af udviklingsprojektet på Værftet.  
 
I forbindelse med Jernbanebroens åbningstider eller mangel på samme laver PSa oplæg til 
ønsker om åbningstider, PS fremsender til Bane Danmark. 

7 Næste møde: 
  Næste bestyrelsesmøder:  

Bestyrelsesmøde tirsdag den 15 januar 2019 
Bestyrelsesmøde/regnskabsmøde torsdag den 21 februar 2019 

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 Sejlklub 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 

 
 


