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Referat fra bestyrelsesmøde i Havneforeningen d. 26/01-2016.  
 
 
Deltagere: 
Ruddi K. Mortensen (RM), Lars B. Andersen (LA), Søren Justesen (SJ),Tom Nielsen (TN), John 
Sohn og Finn N. Jensen (FNJ) (referent). 
Desuden deltog: 
Havnefoged; Ulrik Jeppesen (UJ). 
Afbud:. Lars Bakkegaard (LB). 
 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 
  
2. Sidste nyt fra: 
2.1 Formanden:  
Nytårskur afholdt i samarbejde med de andre foreninger på havnen. Fremtidig afholdelse tages op 
i løbet af året. 
Der har været henvendelse fra medlem vedr. strøm på broer til både der stadig er i vandet. Der er 
problemer med overgang i installationer. 
  
2.2 Havnefogden:  
Aalborg havn har pejlet rende og meddelt at der max er en uges arbejde med oprensning. Renden 
forventes derfor klar meget tidligt på året, iøvrigt som det var tilfældet sidste år. 
Strømforbrug: Selvom at forår og sommer var kold og med formodet brug af elvarme, ser det 
fornuftigt ud med et forbrug på linje med sidste år. Forbrug på vinterplads overvåges og der er alt 
også ok.  
Opgaver: 
Der er blevet monteret spritdosering på bobleanlæg, så at ventiler ikke blokeres af is. 
Pærer skal skiftes ved huse og på broer.   
Rød/grøn skilte skal monteres. 
 
2.3 S/I (LA): 
Møde 27/01. 
Der arbejdes på følgende: 
Vægskader i bad skal repareres.  
Varmepumpe installeres i løbet af de kommende uger. 
Toilettømme station.  
 
2.4 Nibe Sejlklub (RM): 
Der arbejdes fortløbende med 2020 plan. 
Ny jollebro skal fremstilles og gamle repareres - der søges/ønskes frivillige til at hjælpe med dette. 
Der afholdes GF d. 01.03. 
Planer om indkøb af 2 ekstra joller, da ungdomsafdelingen vokser. 
 
3. Økonomi:   
3.1 Status kontingenter (LA). Rykkeprocedure sættes igang for 2 restancer. Der er ingen respons 
på vore henvendelser, så der fremsendes brev om, at hvis betaling ikke sker inden 10 dage, 
indrages pladsen af havnen. 
Restanceliste gåes igennem på næste møde. 
Alle bestyrelsmedlemmer sætter sig ind i bestemmelserne vedr, dette inden næste møde, 
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3.2 Salg af pladser. (UJ) – 2 jollepladser udlejet for 2016, 5 pladser taget retur og 2 opgraderinger. 
 
3.3 Regnskab (LA): Foreløbigt regnskab for 2015 samt udkast til budget for 2016 laves snarest af 
LB og fremsendes pr. e-mail til bestyrelsen.    
 
3.4 Budget 2016 (LA): Se pkt. 3.3.  
Følgende er foreslået til budget: 
Beklædning af gavl på masteskur. 
Flydebro. 
Hjemmeside. 
Hensættelse til fremtidig udvidelse af masteskur. 
 
 
4. Eventuelt. 
4.1 Forsikringer. Dækning mv. skal gennemgåes. Søren og Tom tager sig af dette. 
 
4.2 GF afholdes d. 29/3. 2016. 
  
4.3 Valg til ny bestyrelse. Der er 3 på valg + 2 suppleanter. Kandidater søges. 
 
4.4 Havnens dag - afholdes d. 28/5. Tom er udpeget som repræsentant for HF og deltager i møder 
med arrangører. 
 
4.5 Arbejdsdag på havnen fastlagt til d. 30/04. 
  
4.6 Næste møder: 26/1 - 8/3 - 29/3 - 12/4 - 17/5 - 14/6 - 16/8 - 20/9 - 25/10 - 29/11 kl. 18:30 i 
klubhuset. 


