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Referat  
Bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 29/11-2016 kl. 18.30. 
 
Fremmødte: 
Ruddi Mortensen (RM) 
Lars Andersen (LA) 
Lars Bakkegaard (LB) 
Søren Justesen (SJ) 
Kim Steen (KS) 
Tom Lundager (TL) ref. 
 
Desuden mødte: 
Ulrik Jeppesen (UJ) 
 
Afbud: 
Frank Hamborg. 
 
  
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

  
 
2. Sidste nyt fra: 

2.1 Formanden (RM) 
Aalborg Kommune lægger op til en struktur omlægning af de ialt 12 foreninger (incl. 
Aalborg Kommune) der i dag er tilknyttet havnen. Der er aftalt møde med Aalborg 
Kommune medio Marts 2017, hvor der laves en “brainstorm” over de forskellige 
løsningsforslag. 

 
2.2 Havnefogeden, status gæstesejlere og projekter den kommende periode. 

Der er af naturlige årsager ingen gæstesejlere lige pt. 
Boble anlæg er afprøvet og drift klar. 
Der er ændret pæleafstand på enkelte pladser. 
Projekter kører i tiden på lavt blus, da Ulrik afspadsere overarbejde i perioder. 

 
2.3 S/I (LA) 

“Guf & Kugler” har store planer for fremtiden, dette er under overvejelse i S/I. 
 

2.4 Nibe Sejlklub (RM) 
Der er som bekendt store planer om udbygning af klubhus, dette er en “ongoing 
proces” som vil være nævnt i de næste mange referater. 
Der søges en “IB” nr 2, meget gerne en Maxi 77.  
Det overvejes om der skal ændres en smule på bådpladserne, så skolebådene 
kommer i umiddelbar nærhed af klubhuset. 
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3. Økonomi:  

3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA) 
Der er i øjeblikket 6 medlemmer i restance. Der er forsøgt telefonisk kontakt 
hvorefter det er tilsagn på 3 indbetalinger. De resterende 3 skyldnere har desværre 
haft en liggetid på over 24 måneder, og kan i nærmeste fremtid forvente en inkasso 
sag gennem “Hjulmand & Kaptain”. 

 
3.2 Salg af pladser. (UJ) 

Ingen ændringer i salg af pladser. 
 

3.3 Holder vi budget + budget 2017 (LA) 
Foreløbigt regnskab for ‘16 blev fremlagt, umiddelbart overholdes budget, med en  
god margin. Foreløbig budget for ‘17 blev fremlagt. 

 
3.4 Strømforbrug. (UJ) 

Strømforbrug som forventet. 
 
4. Status på opgaver/projekter:  
 4.1 Flydebro (SJ, UJ) 

Flydebro er bestilt til levering ultimo marts 2017. 
 

4.2 Tømningsanlæg (TL) 
“Alt er i skønneste orden” ifølge Poul Jakobsen S/I. 

 
4.3 Moleforsøg (RM, LA, UJ) 

Aalborg har vist stor interesse i forsøget, og følger med på sidelinien.  
En ekspert på området er rådført for, at finde den mest egnede løsning. 

 
4.4 Skilte på havnen, markedsføring (LB) 

Ingen ændringer i sagen. 
 

4.5 Mastekran (SJ) 
Tilbud er fremlagt ifgl. tidligere referat. 

 
4.6 Bådkran, stativer og vogn (SJ) 

LP yacht kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 
 

4.7 Fugle på broer (KS) 
Intet nyt i sagen. 

 
4.8 Internet på havnen (UJ) 

(emnet slettes) 
 

4.11 Medlemsregister sammen med NS (RM) 
Intet nyt i sagen. 
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4.13 Status forsikringsoversigter (TL, LA) 

Intet nyt i sagen. LA sætter et møde op med Merete S/I sammen med TL. 
 
4.14 Havnens dag og ”Vild med Vand” (TL) 

Dette er blevet et lidt ømtåleligt emne. “Havnens dag” er ifølge forretnings 
udvalget i jollehavnen planlagt til afholdelse 14 dage før andre havne afholder 
“Vild med vand” arrangement. 

 
4.15 Driftsbygning på havnearealet  

TL tager kontakt til Kristina fra Aalborg kommune, om muligheden for at opnå 
dispensation mht. byggefelter på havneområdet. 

 
4.16 Hjemmeside 

(emnet slettes) 
 

 
5. Eventuelt. 

5.1 Har vi nået målsætningen for 2016  
RM fremlagde foreløbig beretning for 2016, som viser langt de fleste punkter 
som var lagt til grund for målsætningen 2016, er opnået. 

 
5.2 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” 

Aalborg Kommune vil gerne modtage en prioriteret “ønskeliste” over fremtidige 
tiltag. Forslag fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 

 
5.3 Kalender 2017 

RM har udfærdiget en meget fyldestgørende kalender for 2017. 
 
 
Næste møde. 

Bestyrelsesmøde afholdes 31. januar 2017 kl. 18:30 i sejlklubbens lokaler. 


