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Referat  
Bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 14/3-2017  kl. 18.30. 
 
Fremmødte: 
Ruddi Mortensen (RM) 
Lars Andersen (LA) 
Søren Justesen (SJ) 
Frank Hamborg (FH) 
Kim Steen (KS) 
Tom Lundager (TL) ref. 
 
Desuden mødte: 
Ulrik Jeppesen (UJ) 
 
Afbud: 
Lars Bakkegaard (LB) 
 
  
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

  
 
2. Sidste nyt fra: 

2.1 Formanden (RM) 
Mødet omhandler primært den forestående generalforsamling. Carsten Borup har  
accepteret rollen som dirigent til GF. 
På valg er SJ og LA. SJ ønsker ikke genvalg. LA opstiller til genvalg. 

 
2.2 Havnefogeden, status gæstesejlere og projekter den kommende periode.
            Rækværk etableres ved 1. rækkehus nær “Guf & Kugler for, at undgå indkig til 

beboeren i ejendommen.
“Guf & Kugler” får etableret en “båd” som legeområde for børn. “Guf & Kugler” 
forestår selv drift og vedligehold af “legebåd”.  
Pæle rammes i til den nye flydebro i “ungdomshjørnet”. 
Alle materialerne er indkøbt til arbejdsdagen.  

 
2.3 S/I (LA) 

Verner Bonde er ikke tilfreds med autocampere foran vinduerne i festlokalerne. 
LA og UJ finder en løsning på problemet. Ellers ingen aktivitet i S/I 
 

2.4 Nibe Sejlklub (RM) 
Der er afholdt GF i sejlklubben, med nogle nye medlemmer i bestyrelsen.
Der er indkøbt “ny” Maxi 77 til sejlerskolen. Standerhejsning i sejlklubben afholdes 
sidste lørdag i April. 
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3. Økonomi:  

3.1 Status på kontingent (LA) 
LA klargør regnskab for 2016 og budget for 2017, som fremlægges til GF. 

 
3.2 Salg af pladser. (UJ) 

Der har været få forespørgsler på pladser. 
 

3.3 Holder vi budget + budget 2017 (LA) 
Fremlægges til GF 

 
3.4 Strømforbrug. (UJ) 

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

Det er blevet lovet, at den nye flydebro ankommer 25 marts 2017. 
 

4.3 Moleforsøg (RM, LA, UJ) 
RM har afholdt møder med Aalborg Kommune, som ikke er afvisende for en
ændring af mole. Der er nu tilknyttet en konsulent, som deltager ved næste møde 
mellem RM og Aalborg Kommune. 

 
4.4 Skilte på havnen, markedsføring (LB) 

Ingen ændringer i sagen. 
 

4.5 Mastekran (SJ) 
Ingen ændringer i sagen. 

 
4.6 Bådkran, stativer og vogn (SJ) 

LA og SJ fremlægger budget vedr. kran og stativer. 
 

4.7 Fugle på broer (KS) 
Ingen ændringer i sagen. 

 
 
4.11 Medlemsregister sammen med NS (RM) 

Ingen ændringer i sagen. 
 

 
4.13 Status forsikringsoversigter (TL, LA) 

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

Det er blevet besluttet af “jollehavnen” at havnens dag ikke gennemføres i 2017. 
 
4.15 Driftsbygning på havnearealet  

Ingen ændringer i sagen. 
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4.17 Ændring af bestemmelser vedr. medlemskab af NS

RM har forespurgt Bjarne Dam om ændring af disse. Dette spørgsmål fremlægges 
på GF. 

 
 

4.19 Uddybning af havnebassin.
RM har forespurgt hos Aalborg Kommune om tilskud til oprensning af havnebassin.
Dette er kommunen ikke afvisende overfor, dog er der et max på 25-25 % af 
entreprice summen. RM håber på svar 27 Marts. 

 
5. Eventuelt. 
 
 
 
Næste møde. 

Generalforsamling. 


