
Havneforeningen

Referat fra bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag 14/6-2016

Deltagere:
Ruddi K. Mortensen (RM)
Lars B. Andersen (LA)
Lars Bakkegaard (LB)
Kim Steen (KS)
Tom Lundager (TL) ref.

Afbud:
Frank Hamborg (FH)
Søren Justesen (SJ)
Ulrik Jeppesen (UJ)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. - Godkendt.

2. Sidste nyt fra:
2.1 Formanden (RM)
Der har været en del opmærksomhed omkring en sten der ligger midt i indsejlingen.
Der har været dykker nede for, at lokalisere størrelse og placering.
(Da dette referat skrives er stenen fjernet af Aalborg Kommune.)

2.2 Havnefogeden, status på gæstesejlere samt projekter. (UJ)
Status på gæster:

2015 2016
Autocampere       25 65
Bådbillet 79 83
Frihavn 170 231
Slæbested 13 27
(Da havnefogeden ikke deltog, udgik ”projekter”)

2.3 S/I (LA)       
”Hvidt Flag” LA sørger for annoncering i avisen. I forbindelse med ”hvidt Flag” er der taget
forskellige prøver, disse prøver har været tilfredsstillende.
Internettet på havnen er stabilt, og fungerer tilfredsstillende.
Tømme station er iværksat, mere under 4.2

2.4 Sejlklub (RM)
 Der er indkøbt 2 stk. ”Junior både” som begge er 100 % sponsoreret.

Der drøftes opførelsen af et nyt klubhus. Aalborg Kommune er inddraget i sagen.
Håbet er et nøglefærdigt hus i 2020.
TV2 Nord har været på besøg, og lavet et godt indslag der omhandlede 
ungdomsafdelingen, som er en stor succes. Programmet gav god PR for hele NS.
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3. Økonomi: 
3.1 status på kontingent, herunder restancer ( LA )
Kontingent forløber planmæssigt.
Der er sendt anbefalede breve til to medlemmer, som er kommet retur. LA tager kontakt til 
jurist, med henblik på salg af de berørtes både jfr. Vedtægterne.

3.2 salg af pladser ( UJ )
1 plads er blevet udlejet, ellers er der ro på salget.
Enkelte pladser er blevet opgraderet.

3.3 Holder vi budget ( LA )
Budget overholdes.
Likviditeten er som forventet.

3.4 Strømforbrug ( UJ )
Ingen ændringer i forhold til årstiden.

4. Status på opgaver / projekter:
      4.1 Flydebro. ( SJ, UJ )
 Der er endnu ikke truffet en endelig beslutning. Der søges efter den rigtige løsning.

4.2 Tømnings anlæg. ( TL )   
Projektet er startet op. TL undersøger hos S/I om de relevante ansøgninger er kommet i 
hus.
Tømme stationen er under udførsel hos leverandør.

4.3 Moleforsøg ( RM – LA – UJ )
Der er taget kontakt til Aalborg Kommune, som er gjort bekendt med problemet med tang i 
havnebassinet. Kommunen viser ikke den store interesse, men vil gerne ”følge projektet”.

RS. Coastcare har flere ideer, som de desværre selv betegner som tvivlsomme.
De foreslår en luftslange placeret på bunden i indsejlingen, som skal lave strømforhold i 
form af luftbobler der gør, at tang ikke vil komme ind i bassinet. Det kræver en stor 
kompressor, der skal tændes og slukkes manuelt. Dette har en anslået pris af 90.000,-
Desværre gives der ingen garanti for udfaldet.
RS Coastcare tilbyder, at HF kan leje 30 meter luftslange til 0,-/md og en kompressor til 
5.000,-/md til brug i en testperiode.
Der bliver også foreslået en idé, hvor der bliver spændt et net ud fra sydmolen, og ca. 40 
meter mod nordvest, der støttes af nedrammede pæle. Dette net vil fange det ålegræs der 
søger mod bassinet.
Der foretages et forsøg med et net, dog et billig net, da det skal fungere som forsøg i en 
tidsbegrænset periode.
Jollehavnen tages med på råd mht. valg af net.
RM har oprette et skema, så der kan føres statistik over mængder og perioder med 
ålegræs.
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4.4 Skilte på havnen, markedsføring ( LB )
LB har forhørt sig hos Kommunen ang. skilte.
Det bliver påpeget, at skilte skal holdes på egen grund (S/I).
I valg af skilte er der regler der præciseres som ”Friluftsreklamer”. Disse må ikke overstige 
0,25 m2.
Der arbejdes fortsat med udformning af skilt.

4.5.Mastekran ( SJ )
Intet nyt.

4.6 Bådkran ( SJ )
Intet nyt.

4.7 Fugle på broer. ( KS )
KS har undersøgt hvor svalerne holder til. Det formodes de bygges rede under stikbroerne 
og søger føde under øvrige broer. Rederne skal fjernes manuelt, efter ynglesæson.

4.8 Internet på havnen ( UJ )    
Internettet er stabilt, og fungerer tilfredsstillende.

4.9 Hvidt Flag ( LA )
LA sørger for annonce i avis.

4.10 Sankt Hans.          
Nibe Bryghus inviterer til sankt Hans bål.

4.11 Medlemsregister HF / NS ( RM )
Klaus fra NS arbejder med samkøring af registre. 

4.13 Status over forsikringer ( TL )
 TL samkører forsikringer med Merete (S/I) så vi undgår dobbeltforsikringer.

4.14 ”Havnens dag” og ”Vild med vand” ( TL – RM )
”Havnens dag” var et godt og velbesøgt arrangement. Den længere åbningstid, viste sig, at 
være en god idé. Arrangementet bød på et pænt overskud.
RM er blevet kontaktet fra ”Vild med vand”. De er meget interesseret i, at få NS med som 
deltager i projektet. 
Prospektet er blevet væsentlig ændret, siden det oprindeligt blev ”søsat”. Det bør derfor 
overvejes, og det er noget NS skal deltage i.

5. Eventuelt.
Ingen emner.

Næste møder: 
16/8 – 20/9 – 25/10 – 29/11 kl. 18:30 i klubhuset.


