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Referat fra Generalforsamling den 15. marts 2007  
 

Velkomst MS-P 

 1. Valg af dirigent.   

    Erik Møller blev foreslået og valgt. 

   Og denne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

   Beretningen blev godkendt.  

    3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det 
kommende år.   

Regnskabet blev godkendt. 

   Budget for 2007 blev godkendt. 

   Dansk Sejlunions jolle projekt blev vendt, og de bundne midler kan evt. bruges til 
ungdomsarbejdet. 

4. Fastsættelse af kontingent.  

    Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt. 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

    Forslag fra Carsten Borup om sammenlægning af Havneforening og Nibe Sejlklub. 

    Bestyrelsen vil meget gerne nedsætte et udvalg, og Havneforeningen har allerede nedsat et 
udvalg, og vil meget gerne i dialog. Forslaget om udvalg blev bragt til afstemning og hermed 
vedtaget. 

Forslag fra Carsten Borup: 

Det skal være muligt at tegne et familie medlemskab, så ægtefæller etc. også kan vælges i 
bestyrelser etc. 

Ole Asp gjorde opmærksom på at modellen evt. skal checkes med Dansk Sejlunions regler. 

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 

6. Valg af kasserer (ulige år).  Peter A er på valg ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår 
Lars Rudkjøbing 

Lars blev valgt. Til lykke. 
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7. Valg af den øvrige bestyrelse.  På valg er Lennart Olsson (modtager genvalg) samt Ivan 
Andersen og Gert Pedersen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Peter Altenborg og 
Kristian Pedersen. 

Bestyrelsens forslag blev godkendt 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  Bestyrelsen foreslår Lene Nørkjær og Klaus Søe 
Jensen 

Bestyrelsens forslag blev godkendt. 

9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.  Bestyrelsen foreslår Børge Nygaard og Jens Anton 
Røjen samt Ole Asp som suppleant. 

Bestyrelsens forslag blev godkendt. 

10+11. Valg af Ungdomsudvalg, Aktivitetsudvalg. – ikke aktuel med mindre nogen udefra 
brænder for at komme til. 

Bo bad Ole Asp om praktisk hjælp, hvilket blev afvist af generalforsamlingen. 

12. Eventuelt.  Debat omkring festerne. 

De forskellige festtyper ”med mad og musik”, ” med medbragt mad og levende musik” blev 
vendt. 

Ole Asp slog til lyd for at frivillig hjælp kunne rekrutteres via hjemmesiden og opfordrede til at 
bruge hjemmesiden. 

Der bliver hængt liste op i klubhuset, hvor man kan skrive sig på som hjælpende hånd til de 
forskellige aktiviteter, men medlemmer kan kontakte bestyrelsen og give udtryk for deres 
interesse for at give en hånd med. 

Af en eller årsag har der været henvendelser om bistand, som bestyrelsen ikke har reageret 
på, beklager. 

Lis foreslog at alle ”festlige” aktiviteter lægges i Vennerne, hvilket blev afvist af Erik Møller. 
Alle aktiviteter finder sted i Sejlklubben, men Vennerne bør lægge hænder til. 

Bestyrelsen finder en aktivitets formand, der skal koordinere aktiviteter med de mange 
frivillige hænder. 

Ole Asp orienterede om sikkerheden på havnen incl. indkøb af en hjertestarter. 

Der kan arrangeres et kursus i sikkerhed samt demo af hjertestarter, og generalforsamlingen 
gav deres besyv til at Ole arrangerer denne event. 

Sejlrenden: Igen ligger der 21.000 m2 og det tager ca. 2 mdr. at uddybe i renden, og 
Havneforeningen arbejder videre med Aalborg Kommune. P.T. er der max. 1.5 m vand ved 
normal vandstand. 

 


