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Desuden deltog:
Havnefoged Ulrik Jeppesen (UJ)

 

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

2. Sidste nyt fra:
2.1 Formanden (RM)

    info under de enkelte punkter.

2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den 
kommende periode
Stigende antal gæstesejlere / autocampere.
2015 total 1714 incl autocampere
2016 til dato 1813 incl autocampere.

2.3 S/I (LA)
Der er ikke afholdt møder siden sidste referat.
Tømmestation er etableret.
”guf & kugler” vil gerne etablere udendørsservering, dette tages op på 
næste møde i S/I.
Charlotte fra ”guf og kugler” har forskellige tiltag hun gerne vil 
præsentere for S/I, som hun mener kan skabe mere liv på havnen.

2.4 Nibe Sejlklub (RM)
TV2 Nord har været på besøg, og lavet indslag om succeshistorien 
”Nibe Sejlklub”
Der er blevet indkøbt ny RIB følgebåd, 100 % sponsoreret af IPA.
Båden er samme størrelse som ”IPA 1” men med en 50 hk motor.
Der er kommet to ”nye” ynglinge både til klubben.
Projekt ”klubhus byggeri” har taget sin spæde opstart, på tegnebrættet, 
da der er for lidt plads i klubhuset.
Sejlerskolens vinterhold er fuldt booket. 
”Mandagssejladsen” er blevet en stor succes, med mange deltagende 
både.
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3. Økonomi: 

3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)
Der er ca 20 medlemmer i restance, dette skyldes ikke, at
medlemmerne ikke agter at betale, men der er desværre store 
problemer med at sende opkrævninger ud via mail.
LA arbejder på nyt system, så dette ikke giver udfordringer.
Det blev besluttet, at undersøge om kontingentopkrævning kan
sendes ud via PBS.
Der er dog desværre stadig to medlemmer, som ikke har indbetalt
et større beløb.
LA tager kontakt til ”FLID” om der derigennem findes en inkasso
ordning. Lykkes det ikke, bliver der taget kontakt til advokat.
Det overvejes om ikke de pågældende pladser inddrages, med 
salg for øje.

3.2 Salg af pladser. (UJ)
Der er ikke solgt yderligere pladser. 11 pladser er udlejet, hvoraf
3 er jollepladser.

3.3 Holder vi budget. (LA)
Der har kun været ganske få bogføringer. Der mangler desværre
penge på kontingent siden, men det formodes rettet op, af de snarlige
indbetalinger.
Der er betydelig laver udgifter i år.

3.4 Strømforbrug. (UJ)
Strømforbruget er som forventet.
Der har været en stigning på ca. 3000 kwh, som tillægges ”guf og 
kugler”

4. Status på materiel samt projekter:  
4.1 Flydebro (SJ, UJ)
Der er indhentet tilbud på forskellige løsninger. Det blev besluttet,
at der skal indkøbes flydebro, som skal være klar til brug, når foråret
kommer. De afsluttende forhandlinger om pris er i gang.

4.2 Tømmestation (TL)
Der er blevet etableret tømmestation, så vi nu kan leve op til kravene
fra sejlere og autocampere. Der er stadig lidt småjusteringer som 
der arbejdes på.

4.3 Moleforsøg (RM, UJ, LA)
Ålegræs er et stigende problem i havnen.
Der er lavet forsøg med luftsystem, som tilsyneladende virker, med 
mindre vinden kommer stik vest med 10 m/s, så har luftsystemet
problemer. Dette er også en meget dyr løsning, da der skal en ret 
kraftig kompressor til, at lave luft nok. Det estimerede strømforbrug
til denne løsning er ca 25.000,- /år.
Der er PT lagt ca. 17 meter stolper ud, dette ser også ud til, at have
en god virkning, ved vind fra syd/vest.
Der arbejdes på flere forsøg over vinteren.
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4.4 Skilte på havnen, markedsføring. (LB)
Der er lavet en prototype på rigtig gode oversigtsforhold på havnen.
LB tager kontakt til Aalborg Kommune om et økonomisk tilskud helt
eller delvist. Der skal laves skilte der leder hen mod den nye
tømmestation.
Der arbejdes på en ”skilteharmonisering” så det kan blive lidt mere 
ensrettet på havnen.
LB undersøger hvad der findes af standard skilte, evt. via kontakt
til ”FLID”.

4.5 mastekran. (SJ)
SJ arbejder på elektrificering af mastekranen, og evt forlængelse.

4.6 Bådkran, stativer og vogne. (SJ)
SJ arbejder på forslag om kran type. Der foreligger et budget på
kran og vogne på den kommende GF.

4.7 Fugle på broer (KS)
KS har lavet et forsøg med en ugle, som må siges at være uden 
virkning.
Laserlys over havnebassinet kan være en mulighed, KS undersøger
om der findes referencer på denne metode.
Der indkøbes en skræmme ”rovfugl” på pind, som skal svæve evt.
over havnekontoret, og derved skræmme fugle væk.
Der forsøges ligeledes med et par skræmme ugler, som ikke skal laves 
stationære, men kan få forskellige placeringer.

4.8 Internet på havnen (UJ)
Internettet kører fint på havnen, dette begrundes med, at der ikke
kommer klager. (internettet er et S/I anliggende).

4.11 Medlemsregister sammen med NS (RM)
Den endelige samkøring er undervejs.

4.13 Status forsikringsoversigter (TL, LA)
Det endelige overblik foreligger ikke endnu.

4.14 Havnens dag og ”vild med vand” (TL)
Havnens dag var en stor succes, der kunne vise et pænt overskud.
Det forventes, at næste års arrangement, igen vil være med den
forlængede ”åbningstid”.
Hvorvidt der skel deltages i ”vild med vand” arrangement er et 
anliggende for forretningsudvalget, bestående af repræsentanter fra 
havnens og kystens foreninger. TL tager kontakt til Erik
Ruberg, og følger op på sagen.

4.15 Byggeri. (RM, UJ)
Der arbejdes på et projekt med en hal, som skal indeholde værk-
sted, traktor og joller. Der er dog den udfordring, at der på havne-
området ikke er fler byggefelter. Der laves i fællesskab mellem
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NS og HF et ”byggeudvalg” der skal lave et projekt der kan frem-
vises for Aalborg Kommune, med henblik på en dispensering, eller 
evt. ny eller ændret lokalplan for området, så ønsket om en hal kan
blive en realitet.

5. Eventuelt.
5.1 KS syntes lysforholdene i bad og toiletrum generelt er meget dystre.
UJ indkøber nye lyskilder evt. LED.

5.2 LA har fået en forespørgsel på, om man må have adresse på 
sin båd. Dette blev afslået med henvisning til § 15 i bestemmelserne.

Næste møde afholdes tirsdag 11/10-2016 kl 18:30 
i sejlklubbens lokaler.


