
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i S/I Nibe Lystbådehavn  
Onsdag 03.10.2017 

Deltagere: Poul, Jørgen, Merete, Hans T, Ruddi, Hasse og Lars B.  

Afbud fra: Ingen (Ulrik var ikke inviteret) 

 

1. Bemærkninger til referat fra sidste møde (LA). 

Ingen bemærkninger 

2. Økonomi / Holder vi budget 2017? (PJ) 
 
Merete orienteret om status for 2017, også i forhold til budget. Denne orientering blev taget til 
efterretning. 
Der blev også uddelt og gennemgået forarbejde til budget 2018. Er der synspunkter eller forslag 
til aktiviteter der skal med i endelig budget 2018 – skal disse fremsendes til Merete, så disse kan 
indarbejdes i endelig budget forslag. 
 
Der blev også vedtaget at anskaffe ny mobil betalingsterminal til havnekontoret. (Her har man 
modtaget tilbud, der er også en mulighed til at få en brugt – Hans T. vil fremsende data på 
denne – sådan man kan vurdere om denne kan bruges).  
 

3. Forsikringer (PJ) 
 
Der blev orienteret om status vedr. forsikringer og Flid sin løsning. Til næste mødte vil  der blive 
udarbejdet et forslag til en forsikringsordning der er dækkende for alle vores aktiviteter. 

 
 

4. Forbedret internet på havnen, især i/omkring sejlklubbens klubhus (Hasse) 
 
Denne er løst og virker efter hensigten. 
 

5. Info om Ulriks medarbejdersamtale – vagtplan 2018 (LA) 
 
Lars orienterede om medarbejdersamtalen. Der blev diskuteret målsætninger og forventninger til 
næste sæson. Der blev aftalt at man starter planlægningen sammen med Ulrik i løbet af 
efteråret. 
 
 

6. Mastekran – forhøjelse samt el-spil 
 
Havneforeningen har besluttet at forhøje samt få elektrisk spil på kranen, leverandør er valgt og 
denne bliver monteret i løbet af efteråret. 

 
 

7. Evt. emner og orientering fra havneforeningen (RM) 
 
Ruddi orienterede om de forskellige projekter man arbejder med. 
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Af større projekter kan nævnes, oprensning af havnebassinet og moleforsøg omkring ålegræs.  
 
 
 

8. Evt. emner og orientering fra husejerforeningen (PJ) 
 
Poul orienterede om igangværende projekter. 

 
 

9. Eventuelt. 
 

 Bro over jollehavnen, Aalborg kommune – vil komme og foretage det påkrævede 
vedligehold. (RM) 

 Klubhus – Ruddi orienteret om det planlagte udvidelse af klubhuset. Til  Finansierings 
planen, skal der også være tilkendegivelse fra Havnens foreninger om støtte (økonomisk) 
til udvidelsen. (RM) 

 I forbindelse med den planlagte udvidelse af klubhuset – skal SI afstå grunden. 
Formaliaene omkring dette skal bringes i orden inden projektet går i gang.  

 

 

Kommende møder i 2017, onsdag 06.12.2017  
 

 
Lars Bakkegaard 
Referent 
 
 


