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REFERAT FRA bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 15/08-2017 kl. 18.30. 
Mødet afholdes i Sejlklubbens lokaler. 

Til stede: RM, LBA, LB, KS, LO,UJ, (afbud TN, FH) 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. ( Godkendt )  
    
2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM) 
  intet nyt, se senere punkter 
  2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den  
        kommende periode 
   
  gæstesejlere: 2017 : 1430,  2016: 1651 
  autocampere 2017: 197  2016: 166 
   
  projekter: problemer med BEAS billet automat printer har ulrik løst selv  
 med hjælp af Jens Milters 
  Der undersøges om et olieselskab vil sætte dankort automat op, til   
 dieseltanken. 
  vinterpladsens pladsproblemer er en prioritets opgave for UJ 
   

2.3 S/I (LA) 
Wifi klubhuset … status undersøges, projekt søges gjort færdig. 
Havnefogeden har fået prioriteret arbejdstiden. 

  2.4 Nibe Sejlklub (RM) 
  Arbejdes med nyt klubhus. Finanscieringsfasen ca 1&1/2 år. Derudover  
 Alm. Aktiviteter. Afriggerfest afholdes okt. 
   

3. Økonomi:  3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA) 
  kontingentopkrævning hænger pga it system udfordringer. 
  ekstern hjælp til dataoverførsel hyres ind, ok hertil fra bestyrelsen. 
   
  3.2 Salg af pladser. (UJ) 
  intet salg, udlejet 9 bådpladser & 2 jollepladser. 
  4 pladser opsagt 2016,  
  indbyrdes handler….  
  netto er belægningen på havnen, pt øget i 2017 

  3.3 Holder vi budget + budget 2017 (LA) 
  budget holder 

  3.4 Strømforbrug. (UJ) 
  strømforbrug er steget 4000 kr åtd.  
  ishus og varmepumpe er årsag. 
   
4. Status på opgaver/projekter:   
  4.1 Flydebro (SJ, UJ)  Fenderliste etableres, 1. Ste tilbud. 15.000 i  
 materialer, plus montering. Nyt materiale tilbud indhentes af UJ.  



Havneforeningen  !  

   
  
  4.3 Moleforsøg (RM, LA, UJ) 
  net har virket meget fint, installeret I slut juni. Kun 2 dage med noget  
 græs i havnen. 1 dag, net for lavt, blev rettet. 1 dag med hård vind fra   
nordvest. Ellers har havnen været fri for græs. 
  meget vellykket forsøg indtil nu. Forsøget fortsættes. 
  luftspærring ikke udlagt. Slangeudlægning beregnes , tryk og   
 omkostninger regnes igennem af RM og UJ 
  tilladelse til net forsøg Løber til ultimo 2018. 
  yderligere net opsætning undersøges…. Etableres længere ude. 
  strømforholdene i havnen og ændringer af disse i forbindelse med   
 omlægning af moler bør undersøges af fagkyndig, inden evt. etablering   
af ny mole. Det undersøges om evt gammel faskine kan genopbygges. 
  evt som en skærmmole. 

   
   
  4.4 Skilte på havnen, markedsføring (LB) 
  LB har fået fremstillet forslag. Mindre justeringer skal udføres. Printes  
 og opsættes i standere. 
  opslagstavle i mellemgang, reorganiseres. Ny tavle opsættes til næste  
 arbejdsdag. 
   
  4.5 Mastekran (UJ) 
   
  nyt tilbud modtaget. Forhøjelse af kran og spil og 2 hastigheder. 
  modtaget tilbud ca. 45.000kr  
  specifikationerne justeres, og når det er på plads kan projektet   
 iværksættes. SI Har andel i kranen LBA undersøger. 

  4.6 Bådkran, stativer og vogn (LB) 
  IAB  
   

  4.7 Fugle på broer (KS) 

  skræmmefugle opsættes i september. 

  4.8 Internet på havnen (LA) 

  har været nede et par gange … genstartes …  
  opgaven slettes… 

  4.11 Medlemsregister sammen med NS (RM, LA) 
  IAB 

  4.13 Status forsikringsoversigter (TL, LA, alt. LK) 
  IAB … LBA opstarter opgaven med LK 

4.14 Havnens dag (LO) 
LO orientering om initiativmøde, havn og by bindes sammen. 
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4.15 Driftsbygning på havnearealet (TL)  
IAB 

4.16 Hjemmeside (opdatering/adm.)   
IAB Finn er klar til at modtage og lægge på. 

4.17 Ændring af bestemmelserne vedr. medlemskab af NS (RM, LA) 
IAB 

4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde) 
        herunder etablering af stikbroer 
IAB 

4.19 Uddybning af havnen (RM, UJ) 
RM vil forelægge ålborg kom. Sugeløsning. Dialog optages. 

4.20 Affaldsplan (S/I,…) 
Morten Thorsager spørges …. Den gamle plan fremskaffes…. Deadline  

okt 2017 

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (UJ) 
En diskret oprydning i kanten af pladsen iværksættes, UJ. funderet  

plads imod vest tages i brug til vinterpladser. UJ 
Disponibel liste over frivillige opstartes ved mail til alle, formål : at få  

frivillige til at deltage i lejlighedsvise arbejdsgrupper. Styret af   
havnefogeden, når der er brug for en ekstra hånd. LBA? 

Forsikringsdækning bør undersøges inden start. 
Bådejere opfordres til at rydde op på vinterpladsen. Eksisterende regler  

sendes evt ud til brugerne på mail. 

   
5. Eventuelt.  5.1 Målsætning for 2017  
  IAB 

5.2 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” 
IAB 
5.3 Arbejdsdag (UJ) 
IAB 
5.4 Ansøgning vedr. stikbro 
Overvejes til næste møde 
5.5 mastevogne. 
Besluttet at indhente pris på 2 stk nye letvægts mastevogne. Forventet  

prisleje 6000kr / stk. Indkøb bevilget. 

Referent Kim Steen 


