
Havneforeningen   
 

 
 
Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 16/06-2020 kl. 18.30. 
Mødet afholdes i Havnens lokale. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
    
2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM) 
  Havnen er genåbnet. Desværre har det ikke været muligt at afholde GF 
  2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den  
        kommende periode 
  Færre gæster end 2019 grundet sundhedskrisen 

2.3 S/I (LA) 
Der afholdes møde inden sommerferien. Wieben har lejet havnen 
lokale. 

  2.4 Nibe Sejlklub (RM) 
  Sejlklubben er genåbnet med visse Covid19 restriktioner.  
 
3. Økonomi:  3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA) 
  Det kører fint med PBS og registrering. 2 restancer fra 2019 
  3.2 Salg af pladser. (LO) 
  Det går bedre end i flere år, 11 nye ejere, 2 lejere, 6 jollepladser 

 (4 opsagte) 
  3.3 Holder vi budget + regnskab 2019 + budget 2020 (LA) 
  Ja det går fint, regnskab revideret og godkendt, budget 2020 færdigt 
   
   
4. Status på opgaver/projekter:   
   
  4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO) 
  Nettet er oppe og fungerer som ventet, havnen er fri af græs 
 
  4.6 Stativer og vogn (LB) IAB 
 
  4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS)  
  Laser er defekt, reparation undersøges 
 
  4.13 Status forsikringsoversigter (LB) IAB 
 

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO) IAB 
 
4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde) 
        herunder etablering af stikbroer (RM, LO, KS) IAB 
 
4.19 Uddybning af havnen i fremtiden sammen med renden (RM, LO) 
Ansøgning til myndigheder under udarbejdelse 
 
4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (LO) 
Det ser fint ud 
 
4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” (LO) IAB 
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4.26 Arbejdsdag (LO) 
Arbejdsdag til efteråret 
 
4.29 GTL Diesel, information og godkendelser fra Shell (LO) 
Yanmar har godk. I Mexico /USA.Vi fortsætter med at tilbyde GTL,  
Punkt slettes 
 
4.30 Ramslag, rep. eller alternativ 
Yderligere beslutningsgrundlag udarbejdes, økonomisk oversigt og 
nødplan ved kompressornedbrud 
 
4.33 Elforbrug på broerne, herunder overlast og fejlstrøm 
Det vurderes om der kan etableres ny kabeltrækning, omfordeling af  
faser og samlinger i lamper på gæstebroen på arbejdsdagen 
 
4.34 Luft til ”luftgardin” (østlige vinde) og til frostsikring af netpæle 
Det besluttes at dette senest skal etableres inden sæsonen 2021 
 
4.35 Overdækning på vinterplads, retningslinjer IAB 
 
4.36 Evt. nye redningsstiger 
Trygfonden søges i samarbejde med Aalborg kommune  
 
4.38 Ny informationsplatform FB-side 
HF- medlem Morten Lerkenfeldt Sørensen (Gistrup Film) har udarbejdet  
et fint oplæg til en ny FB - side med havnens gæster som målgruppe.  
Morten administrerer fremover denne side, hvor div. nyheder 
kan uploades. Sekretær bliver bestyrelsesansvarlig og Finn, som er  
hjemmesideansvarlig, tilknyttes.  
 
4.39 Overetbåke 
Aalborg kommune oplyser at nye båke er undervejs 
 
4.40 Trafiksikring på grusplads 
Dette punkt overføres til SI, slettes her 
 
 

   
5. Eventuelt.  GF, Sejlrende, SUP boards 
 
Generalforsamlingen udsættes til ultimo august grundet forsamlingsbegrænsningerne. 
Sejlrenden bliver yderligere uddybet i løbet af sommeren. 
 
NS har i forbindelse med en udvidelse af aktiviteterne forespurgt på muligheden for anvendelse af 
masteskuret i sommerhalvåret til opbevaring af medlemmers SUP Boards, hvor der er stigende 
interesse. Det blev besluttet, at det under visse forudsætninger vil være muligt at imødekomme 
NS’s forespørgsel:  
 

a. HF tillader at NS vederlagsfrit kan anvende ledig kapacitet i masteskuret. 
b. Anvendelsen kan kun ske i perioden 15. maj – 15. sep. 
c. Kun NS-medlemmer kan anvende masteskuret. 
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d. Kun SUP Boards må opbevares i masteskuret i perioden. 
e. Der skal kontaktoplysninger på alle SUP Boards, navn og mobilnummer. 
f. Lånere skal overholde de generelle regler for anvendelse af masteskuret. 
g. Adgangsbetingelser er de samme som for HF- brugere. 
h. HF pådrager sig intet ansvar for de opbevarede effekter. 
i. HF tillader at NS opkræver et mindre gebyr for anvendelsen. 
j. Såfremt reglerne for anvendelse ikke overholdes, kan HF ophæve aftalen uden varsel. 

   
 
Er der ønsker om yderligere punkter på dagsordenen, kontakt mig da snarest. 
 
Vel mødt. 
 
Ruddi Kruse Mortensen 
Formand Havneforeningen 


