
Havneforeningen  
 
 
Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 13/06-2017 kl. 18.30. 
Deltagere: 
Ruddi Mortensen (RM) 
Frank Hamburg (FH) 
Kim Steen (KS) 
Tom Lundager (TL) ref 
 
Afbud fra: 
Havnefoged 
Lars Andersen 
Lennart Olson 
Lars Bakkegård 
  
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt. 
  

2. Sidste nyt fra: 
2.1 Formanden (RM) 
Arbejdsdag afholdt med stor succes. 

 
2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den  
      kommende periode 
Punkt udgår grundet afbud. 

 
2.3 S/I (LA) 
RM kan berette, at der etableres internet i klubhuset via kabeltræk. 
Der er store udfordringer for havnens gæster, da Guf & Kugler oplever stor tilgang, 
med deraf hørende toiletbesøg. 
 
2.4 Nibe Sejlklub (RM) 
Mandags sejladsen er godt igang, med stor tilslutning. 
Ungdomsafdelingen rider stadig på bølgen af succes. 
Der søges midler via “fund raising” som støtte til opførelse af nyt klubhus. 

 
3. Økonomi:  

3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA) 
Der er indført et nyt økonomisystem, der giver lidt “knuder”. Der arbejdes på højtryk  
for, at løse dette. 
 
3.2 Salg af pladser. (UJ) 
Punkt udgår grundet afbud. 

 
3.3 Holder vi budget + budget 2017 (LA) 
Punkt udgår grundet afbud. 
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3.4 Strømforbrug. (UJ) 
Punkt udgår grundet afbud. 
 

4. Status på opgaver/projekter:  
4.1 Flydebro (SJ, UJ) 
Flydebro er på plads, der er dog små justeringer / forbedringer. 

 
4.3 Moleforsøg (RM, LA, UJ) 
Anlæg til tangproblemer er godkendt d.d. Pæle er ankommet. 
Tilladelsen gælder til ultimo 2018. 

 
4.4 Skilte på havnen, markedsføring (LB) 
“Marsk Marketing” har overtaget sagen med skiltning på havnen. Der er kommet 
et forslag på et oversigtskort. 

 
4.5 Mastekran () 
Havnefoged har ovetaget sagen fra Søren Justesen. Der indhentes tilbud på 
modificering af mastekran. 
 
4.6 Bådkran, stativer og vogn () 
Lars Bakkegård arbejder på sagen. 

 
4.7 Fugle på broer (KS) 
KS foretager forsøg med “laser lys” som forelægges S/I. 

 
4.8 Internet på havnen 
Internet fungerer efter hensigten. Der laves kabeltræk til klubhuset, så nettet 
kan bruges der. 

 
4.11 Medlemsregister sammen med NS (RM, LA) 
Qua det nye økonomisystem, er der lidt problemer med samkøringen. 

 
4.13 Status forsikringsoversigter (TL, LA) 
Intet nyt i sagen. 

 
4.14 Havnens dag (TL) 

  Emnet udgår, da der ikke blev afholdt Havnens dag. 
 

 
  4.15 Driftsbygning på havnearealet (TL)  

Intet nyt. 
 

4.16 Hjemmeside  
Hjemmesiden kører ok. 
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4.17 Ændring af bestemmelserne vedr. medlemskab af NS (RM, LA) 
Intet nyt, der arbejdes på sagen. 
 
4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde) 
herunder etablering af stikbroer. 
Intet nyt, der arbejdes på sagen. 
 
4.19 Uddybning af havnen (RM, UJ) 
Der er kommet tilbud på uddybning af havnebassin. RM foreligger sagen 
for Aalborg Kommune, der har givet tilsagn om tilskud på 20-25 %. 

 
 

5. Eventuelt. 
5.1 Målsætning for 2017 
Der er stadig mange projekter for 2017 
 
5.2 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” 
Aalborg Kommune har rettet henvendelse vedr. “prioriteringskatalog”. 
Dette skal redegøre for den fremtidige økonomi på havnen. 
 
5.3 Arbejdsdag (UJ) 
Som tidligere nævnt, var arbejdsdagen en stor succes. 
 
5.4 Ansøgning vedr. stikbro 
Bestyrelsen arbejder på en modtaget ansøgning vedr. stikbro. 
Der er ingen endelig afklaring, da der skal tages hensyn til plads prioritering 
mht. dybde i havnebassinet. 

 
 


