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Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 1/6 kl. 18:30 
Mødet blev afholdt udendørs.  
 
Deltagere: Ruddi Kruse Mortensen (RKM), Lars Bakkegaard (LB), Lars B Andersen (LBA), Lennart 
Olsson (LO), Mogens Holm (MH) 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
    
2. Sidste nyt fra: 2.1 Der er indkaldt til GF 2020/2021 til afholdelse på Nibe bryghus 15/6 

Vi mødes Kl. 18:00 for opsætning af stole mv. jf. gældende regler  
Ruddi skaffer stemmesedler, Lennart brygger sprit (hånd)  

 
  2.2 Havne -fogden, status gæstesejlere/autocampere: stor fremgang på  
                              campere, bådbilletter lidt over sidste år. 

Pejling i rende viste behov for flytning af de yderste grønne 
afmærkninger, dette meddeles NS. 
Kommende projekter: indkøb/opsætning af rednings-stiger (ca. 10 stk.) 
oprydning i masteskur (varsling vedr. fjernelse af glemte master/rig) 

 
2.3 S/I (LA) projekt vedr. grus -plads m.m. afventer forslag/oplæg fra NS 
der afholdes møde med Aalborg kommune 8. juni. 
Lennart Olsson fortsætter som HF i yderligere 2 år. efter aftale med SI.   

   
2.4 Løs info vedr. de mange aktiviteter der pågår, specielt i 
ungdomsafdelingen.       

 
3. Økonomi:  3.1 Status på kontingent, herunder restancer. (LA)  

Der er en restance, denne sendes til inkasso.  
 
  3.2 Salg af pladser. (LO) 

Ingen salg, udlejet 5 jolle og 17 store pladser. 
 
  3.3 Regnskab 2020 og budget 2021(LA)  

Regnskab 2020 ser bedre ud end budgettet grundet stort salg af 
pladser, budget for 2021 er på plads. 

   
   
4. Status på opgaver/projekter:   
   
  4.3 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RM, LA, LO) 
  Nettet er sat ud på pæle, virker fint.  
 
  4.6 Stativer og vogn (LB) fremlægger projekt på GF. 
                                           Skal genberegnes mht. driftning v. 100 stk. stativ 
   

4.7 Fugle på broer mv. (MH) IAB 
Laser fungerer fint.  
 

                                           4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO) IAB 
Midler skal findes enten hos HF eller SI, dette er uklart.  
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4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde) 
        herunder etablering af stikbroer (RM, LO, MH) IAB 

                                                  Punktet overføres til kommende bestyrelse.  
 
4.19 Uddybning af havnen i fremtiden sammen med renden (RM, LO)  

                     Prøver er nu taget rundt i havnen, klaptilladelse afventes efter vurdering. 
  

4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” (LO) IAB 
Overføres til kommende bestyrelse.  
 
4.30 Ramslag, rep. eller alternativ (LA, LO) IAB 
Det skal skrottes.   
 
4.33 Elforbrug på broerne, herunder overlast og fejlstrøm (RKM, LO)  
Just (Nibe inst. Forretning) har lavet diagram, der iværksættes                        
 opmærkning i grupper samt at disse øges til 5 stk. på gæstebro  
tilbud på bro 2 og 4 følger.  

  
4.34 Luft til ”luftgardin” (østlige vinde)/frostsikring af netpæle (LO, RKM)  
Slange udlægges til net fra bro.  

 
4.36 Evt. nye redningsstiger (LO) 
Vi har fået ét styk fra Tryg. Yderligere ca. 10 styk købes v. LP og 
monteres. 

 
4.39 Overetbåke (LO) 
Projektet er afsluttet, og godkendt.  

 
4.40 Trafiksikring på grus plads (overført til SI) 

                      Aalborg kommune kommer med store sten til trafikregulering / sikring  
 

4.42 Aftaledokument foreninger imellem og med myndigheder (RKM) 
Dokumentet ligger ved LA, som gennemgår og tilføjer yderligere, 
sendes herefter til Lennart. 

 
4.45 skurprojektet, der er fundet alternativ placering længe ude mod 
omfartsvejen således at kun en enkelt vinter -plads kan blive berørt, 
Dette pga. grusvej der skal anlægges fra skures nord ende mod vest.  

 
5. Eventuelt.  GF 
                                            Afholdes i Bryggens lokaler iflg. indkaldelse, bestyrelsen mødes senest                        
                                            kl. 18:00 for opstilling af stole m.m.  
                                            Lennart brygger sprit til dagen, det forudsættes at alle har gyldigt             
    Coronapas 
 
Næste Møde: der indkaldes efter GF.  
Referent MH.  
 


