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Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen tirsdag d. 13/4-2021 kl. 19.00. 
Mødet blev afholdt på Teams  
 
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 Formanden (RM) 

Det har endnu ikke været muligt at afholde generalforsamling med 
fysisk fremmøde grundet Covid19 restriktioner. Også møder med fysik 
fremmøde har ikke været muligt. Kim Steen er trådt ud af bestyrelsen 
og Mogens Holm er som suppleant trådt ind. Vi takker Kim for indsatsen 
i bestyrelsen. 

 
  2.2 Havnefogden, status gæstesejlere samt projekter den  
        kommende periode, grus på vinterpladsen. 

Få gæstesejlere har været på besøg, der slås pæle ved Jettelys i 
nærmeste periode. 

 
2.3 S/I (LA) Ingen møde afholdt siden sidst. Flere projekter pågår. 

   
2.4 Nibe Sejlklub (RM)  
Der er opnået flere sponsorater til joller og en ny standermast, aftale 
med kommunen er indgået om opsætning af koste i sejlrenden. 

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

Der er få restancer… de sædvanlige medlemmer! 
 
  3.2 Salg af pladser. (LO) 

Ingen salg, men flere er udlejet i år 
 
  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, der foreslås kontingentstigning på 
200 kr til hensættelser til vedligeholdelse. 

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

Pælene til nettet blev desværre skruet af isen. Nettet opsættes når 
pælene er rammet. Der presses på overfor kommunen mht. en 
permanent løsning. På budget i havnepakke 2021, prioritet er en politisk 
beslutning. 

 
  4.6 Stativer og vogn (LB) IAB 
   

4.7 Fugle på broer mv. (MH) IAB 
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  4.13 Status forsikringsoversigter (LO, LA)  

Lennart har gennemgået forsikringer med kasserer i SI Poul Jacobsen, 
som har tegnet nye forsikringer for hele havnen i samarbejde med 
foreningerne. Forsikring ved Alm Brand. Alt er som det skal være, 
herunder legeplads. Punktet slettes.   
 
4.15 Driftsbygning på havnearealet (RM, LO) IAB 
 
4.18 Ændring af bestemmelserne vedr. pladsprioriteter (dybde) 
        herunder etablering af stikbroer (RM, LO, MH) IAB 
 
4.19 Uddybning af havnen i fremtiden sammen med renden (RM, LO)  
Projektet kører, der tages snart prøver i havnen, Aalborg Havn søger på 
baggrund af prøveresultaterne om tilladelser. 

  
4.25 Fremtidige projekter, ”prioriteringskatalog” (LO) IAB 
 
4.30 Ramslag, rep. eller alternativ (LA, LO) IAB  
 
4.33 Elforbrug på broerne, herunder overlast og fejlstrøm (RKM, LO)  
Lennart rykker Just for el tegning af kabler, sikringer og bokse under 
broerne. Skal anvendes til beslutning og fremtidige investeringer. 

 
4.34 Luft til ”luftgardin” (østlige vinde)/frostsikring af netpæle (LO, RKM)  
RKM aftaler med LO om mulige rørdimensioner og tilkobling, etableres i 
denne sæson. 
 
4.35 Overdækning på vinterplads, retningslinjer (LO) 
Faste overbygninger tillades ikke, kun af typen som monteres på selve 
båden. Bestemmelser kontrolleres. 

 
4.36 Evt. nye redningsstiger (LO) 
Vi har fået ét styk fra Tryg. Der søges igen om flere og alternative tilbud 
hentes hjem, da flere skal udskiftes i denne sæson. 

 
4.39 Overetbåke (LO) 
Projektet er afsluttet, dog er der stadig påtegning på søkort. Lennart 
rykker Aalborg Kommune således at vi får dette bragt i orden. 

 
4.40 Trafiksikring på grusplads (overført til SI) 
Der pågår et samarbejde med Aalborg Kommune om en ny planløsning 
for området. Der foretages midlertidige tiltag med delvis afspærring og 
regulering for at højne sikkerheden for vandsportsaktiviteterne og andre 
udsatte på området. 

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

 Dette er ok, punktet slettes 
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4.44 Vinteropbevaring i bassin, havneregistrering/forsikring (LA, LO) 

IAB 
4.45 Omorganisering på vinterpladsen iforb. med tilgang og skurprojekt.  
Den markante tilgang af nye medlemmer udfordrer arealet på 
vinterstandpladsen, hvor der må foretages en større omorganisering for 
at få kabalen til at gå op. Derudover planlægges 9/18 nye skure til 
lystbådehavnen, hvor den planlagte og myndighedsgodkendte 
beliggenhed vil optage 7-10 vinterstandpladser, hvilket vil udfordre 
pladsen yderligere. Projektet er godkendt i SI og HF i 2020. Imidlertid 
ønsker HF, at såfremt der inddrages vinterstandpladser ved 
skurprojektet, skal det samme antal standpladser etableres mod 
nordøst med underlag og vejbelægning. Alternativt opfordres til at 
genvurdere placeringen af skurene, om der kan opnås 
myndighedsgodkendelse ved en alternativ placering som begrænser 
antallet af optagne vinterstandpladser til et minimum.  
 

   
5. Eventuelt.  GF, Møde kommune 200421,  

Der indkaldes til GF, når restriktionerne giver mulighed for det, 
formentlig i juni. Det er som udgangspunkt ikke muligt at afholde en 
elektronisk GF, da vedtægterne ikke giver mulighed for en sådan. I så 
fald skal der være opsættende årsager, hvilket ikke anses som 
værende tilfældet. Der udsendes info. mail i april (LA, RKM) 

 
Der afholdes møde med vores udlejere i Aalborg kommune ang. 
fremtidige projekter og ønsker til havnens udvikling. Deltagere fra 
havnen er formændene fra SI, HF, NS samt havnefogeden.  

   
 
 
NÆSTE MØDE: Der indkaldes afhængig af restriktioner 
 
Referent for en aften RKM 


