
Nibe Lystbådehavn S/I Bryggen 52, 9240 Nibe 
    Tlf. 9835 3025 
 
 
Forhandlingsprotokol af bestyrelsesmøde  
 
TID 07. august 2014 - kl. 18.30 
STED Havnekontoret 
 
Fra bestyrelsen var mødt:  
Ole Juhlert   (havneforen.) OJ 
Morten Thorsager  (havneforen.) MT 
Finn Jensen   (havneforen.) SB  
Finn Rasmussen  (husejerforen.) FR 
Poul Jacobsen  (husejerforen.) PJA 
Hans Thorup   (Aalborg Kommune) HT 
 
Afbud: 
Per Jensen. husejerforeningen.  
Henning Nygaard, Aalb. Kommune – idet han ikke mener, at han længere er udpeget!  
    
MT bød velkommen til alle, hvorefter dagsordenen behandledes.  
 

1. Bemærkninger til sidste forhandlingsprotokol. 
NIL 

 
2. Præsentation af nyt medlem af bestyrelsen fra Havneforeningen 

Søren Bjerre er udtrådt af bestyrelsen for Havneforeningen. Sørens afløser i NHL S/I er 
Finn Jensen. 

 
3. Økonomi 

PJA gennemgik kort forbrug ift budget. Der blev forslået nogle besparelser (fastnettelefon, 
hjemmeside, kassekredit) 
Det blev aftalt at ved næste møde fremlægges et rigtig kvartals regnskab for bestyrelsen. 
Det blev aftalt at Merete udfærdiger et forslag til ”lånebevis” således HF låner NLH S/I et 
beløb til at inddække kassekreditten for at spare renteudgiften. 
 

4. Orientering/oplæg fra Havneforeningen. 
a:  HF skal undersøge om Nibe Havn skal være en del af Frihavnsordningen. 

Det blev aftalt at medlemmerne tænker over mulige kompensationsmuligheder for den 
manglende gæsteleje indtil næste møde. 

 
5. Orientering/oplæg fra Husejerforeningen. 

a:  Mulige renovering/forbedringsforslag blev fremlagt for bestyrelsen. 
 Det blev aftalt at emnerne gemmes indtil der skal laves budget for 2015. 

 
6. Orientering/oplæg fra Aalborg kommune 



• Der er ikke nyt vedrørende evt. støtte til privat havne. 
 

7. Status på projekter 
Tang fang: Havnefoged skal til møde med et firma som har ideer til løsninger. Der arbejdes 
stadig med kystdirektoratet om et forsøg med en flydespærring. 
Legeplads: Ikke noget nyt. NLH S/I tilsagn om vedligeholdelse skal sendes til Aalborg 
kommune. (MT) 
MT sender Affaldsplan til Aalborg kommune for kommentering. 
Bump på byggevejen. Teknisk forvaltning skal kontaktes for tilladelse. (ingen har ansvaret) 
HT får svar på ansvar for bro ved jollehavn. 
 

8. Eventuelt. 
NLH S/I ønsker at fortsætte samarbejdet med de nuværende lejere. Der skal laves ny 
lejekontrakt. 
Samarbejdet mellem aktører på havnen skal forbedres.  
NLH skal være med i Havnens dag. samarbejde omkring hjemmeside. Bryghus aktiviteter 
mv. 

 
Næste møde er den 9. oktober 2014 kl.: 18.30. 
 
Næste, næste møde den 11. december 2014 kl 18.30. 
 
 
Morten Thorsager 
Formand 


