
Havneforeningen

Referat  for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 25/08-2020 kl. 18.30.
Mødet afholdt i Nibe Sejlklubs lokale.

Til stede : Ruddi K. M. (RKM) , Lars Andersen (LA), Lennart Olson (LO), Kim Steen (KS),
Afbud:  Mogens Holm (MH), Lars Bakkegaard (LB) 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt 

 
2. Sidste nyt fra: 2.1 Formanden (RM)

Sommerferie, hvor det blev nødvendigt med endnu en oprensning af 
sejlrenden, efter et sommer blæsevejr, hvor renden blev fyldt op med 
græs. Uddybningsfartøjet har derfor uddybet renden igen.

2.2 Havnefogden, status gæstesejlere
LO skitsede  udviklingen i enheder (alm. båd billet, frihavn, slæbested &
autocampere (Alle slags samlet) Hver enhed medbringer i gns. 2,5 
personer ~ besøgende) 
1/4 – 23/8 2015 1537 enheder 3843 besøgende
do 2016 1714 enheder
do 2017 1480 enheder 3700 besøgende
do 2018 1995 enheder
do 2019: 1841 enheder
do 2020 2101 enheder 5253 besøgende

Konklusion: bedst besøgte sæson i nyere tid. 

2.3 S/I (LA)
Dialog vedr. brug af Slædested på klubaftener med sejlklubben .

2.4 Nibe Sejlklub (RM)
Sejlklubben ønsker at indkalde til visionsmøde, hvor ideer til havnens 
udvikling kan komme frem. Der søges stadig midler til klubshusbyggeri.

3. Økonomi: 3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)
Der er kommet en del kontingent indbetalinger, 

3.2 Salg af pladser. (LO)
Der er solgt 20-25 pladser, med det nye rabat tilbud. En fantastisk 
udvikling idet det er betalende medlemmer som havnen har brug for. 
Rabatordningen sammen med markedsføringen og havnefogedens salg
har været en succes. LA følger op (her efter sommerferien). 
Et par stykker er flyttet til Aalborg. Netto bliver det altså en stor 
fremgang.

3.3 Holder vi budget (LA)
Ja vi holder budget. 

4. Status på opgaver/projekter:  
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4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO)

Moleforsøget / Nettet har været en succes i år. Der har ikke været græs
i havnen af betydning, som ikke er sejlet ud selv. Så det er en mole 
som i udformning der ligner nettets placering, vi ønsker. 

4.6 Stativer og vogn (LB)
IAB (intet af bemærke).

4.7 Fugle på broer, fjernelse af hyben mv. (KS)
Laserapparatet er sat op igen, det fungerer fint -(Tak til Jens Milters for 
at reparere det) . Og rosenklipningen fungerer også fint,  idet at 
stærerne ikke får hyben at spise, og dermed kommer der ikke de meget
farvende klatter på bådene. Svalerne har vi ikke mulighed for at gøre 
noget ved.

4.13 Status forsikringsoversigter (LB)
IAB

4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO)
RKM arbejder på at få byggetilladelse på plads. Nu : IAB

4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde)
        herunder etablering af stikbroer (RM, LO, KS)
 (Emner : prisdifferentiering, planlægning ift bådens størrelse, regler 
for private handler. Stop for stikbroer. Og politikker for eksisterende 
stikbroer – herunder evt fremtidig betaling for de kvm de stikbroer 
optager. Fremtidigt ejerskab af stikbroerne)
Målsætning: Fremlægge forslag på næste års generalforsamling 2021.

4.19 Uddybning af havnen i fremtiden sammen med renden 
(RM, LO)
Klaptilladelse til uddybning af havnen. I dialog med kommunen og 
miljøministeriet.

4.21 Oprydning på vinterpladsen mv. (LO)
Området er tilfredsstillende. Punktet nedlægges.

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” (LO)
Projektkatalog er udarbejdet, og udgifter er påført og opgaverne er 
prioriteret.

4.26 Arbejdsdag (LO)
Arbejdsdagen udskydes til foråret.

4.30 Ramslag, rep. eller alternativ (LA, LO)
Planen for fremtidig ramning af pæle, fremlægges til orientering på 
GF. Og de bagvedliggende økonomiske betragtninger herunder 
vedligeholdsudgifter, nutidigt behov og de seneste års forbrug heraf. 
LO forbereder tilslutningsmulighed for eksternt backup luftanlæg.
LA finder tallene i referatet fra 04.02.2020 og sender til RKM.
LO spørger på pris hos en alternativ leverandør.
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4.33 Elforbrug på broerne, herunder overlast og fejlstrøm 
(RKM, LO)
Første step: El-installatør – finde el-diagram- RKM ringer til J...
Step 2 opgradere elforsyning evt frigøre 2 faser på gæstebroen – bro 3
3 priser på 3 løsninger for billig – god – super.

4.34 Luft til ”luftgardin” (østlige vinde)/frostsikring af netpæle 
(LO, RKM)
IAB

4.35 Overdækning på vinterplads, retningslinjer
IAB

4.36 Evt. nye redningsstiger (LO)
Aalborg kommune søger om 10-12 redningsstiger ved 
trygfonden. 
Alternativ med at producere egne redningsstiger. 
Beslutning om dette afventer resultatet af 
ansøgningen ved trygfonden.

4.38 Ny informationsplatform FB-side
Det er etableret og det kører.

4.39 Overetbåke (LO)
Aalborg havn er ved at støbe nye fundamenter  til 
overetbåke. En opgave som har pågået siden september 
2018.

4.40 Trafiksikring på grusplads (overført til SI)
8 tals sten til at holde pæle på pladsen (LO).

5. Eventuelt. GF
Forslag om medio september.
Forslag om tilmelding pga lokaler.

Referent Kim Steen


