
Referat af Bestyrelsesmøde i  S/I Nibe Lystbådehavn 

Dato: Mandag, d. 22. januar 2018 

Sted: Nibe Sejlklubs lokaler 

Deltagere: Merete (MJ), Poul (PJ), Ruddi (RM), Lars A. (LA) og Jørgen (JD) 

Afbud fra:  Lars Bakkegaard (LB), Hasse (HM), Hans T.(HT) 

Referatet fra bestyrelsesmødet 06.12.17 blev godkendt 

1. S/I’s økonomi:  Det blev oplyst, at der pt. indestår kr. 179.000,- på S/I kontoen. Der må 
dog påregnes nogle udgifter ifm.  fratrædelse af havnefoged, feriepenge m.v.(MJ) 

2. Fratrædelse af havnefoged: Der er udsendt meddelelse om havnefogedens fratrædelse 
til Husejerforningens, Sejlklubbens og Havneforeningens medlemmer.  Ligeledes er der 
udarbejdet svarskrivelse til Det Faglige Hus. Svarskrivelsen blev godkendt og er klar til 
afsendelse.(MJ)  

3. Ny havnefoged: Ruddi havde udarbejdet forslag til job beskrivelse samt profil for ny 
havnefoged og assistent(er). Der skal være 100% dækning i sommerhalvåret med fysisk 
tilstedeværelse på havnen nogle få timer morgen og aften samt telefonvagt den 
mellemliggende tid. Desuden plan for rundering, rengøring, dieselsalg, græsslåning m.v.. 
Der planlægges at annoncere lokalt efter nye medarbejdere til havnen senest ultimo 
februar 2018. (RM) 

4. Fjernelse af søgræs: Arbejdets udførelse blev påbegyndt af en ekstern entreprenør efter 
anvisninger fra Aalborg Havn i samarbejde med Aalborg Kommunes by- og 
landskabsforvaltning, som medfinansierer opgaven, men efter få dage stoppet pga. 
påbud fra Aalborg kommunes Miljø og Energiforvaltning. Der skal nu udtages og 
analyseres prøver, før arbejdet genoptages. Denne proces ønskes forceret således, at 
fjernelse af søgræs kan afsluttes inden bådene skal i vandet. Dialogen er positiv, men 
om det lykkes vides ikke på nuværende tidspunkt.(RM) 

5. Guf og Kugler: Guf og Kugler har sendt anmodning om udskiftning og tilføjelse af 
bænke, tilladelse til opsætning af sejl eller markise samt opsætning af skraldespande. 
Bestyrelsen har intet imod, at bordene udskiftes. Alle omkostninger i denne forbindelse 
er dog S/I uvedkommende. Bestyrelsen kan fortsat ikke godkende opsætning af 
sejl/markise, men tillader brug af parasoller.  Mht. opsætning af skraldespande, på vejen 
ud mod molen/havnebadet, kan bestyrelsen ikke godkende dette. Midlertidige 
affaldsbøtter, opsat af Guf og Kugler, skal tømmes af Guf og Kugler og inddrages efter 
Guf og Kuglers åbningssæson.(JD) 



6. Bænke på nordmolen mod Limfjorden: Bestyrelsen undersøger muligheden for at 
opsætte udsigtsbænke. (PJ) 

7. Praktikant: Muligheden for at ansætte en praktikat på havnen, (9 timer per uge) betalt 
af Aalborg kommune, undersøges. (RM) & (LA) 

8. Vedtægter for S/I: Der foreligger fra Hasse et udkast til opdaterede vedtægter for S/I, 
hvor grundlaget er den eksisterende. Der er enighed om, at denne (lette) model er at 
foretrække i stedet for at udvikle en ny fra bunden. (HM) 

9. Havnens arbejdsdag: 21. april,  2018  kl. 08:30 (RM) 
10. Parkerings areal foran Bryggen 10 – 14:  Der har dannet sig en mindre sø på 

parkeringsarealet mellem ristene ud for Bryggen 7 og Bryggen 14.  Man vil bede Aalborg 
Kommune om at etablere en rist ca. ud for Bryggen 12. (JD) 

Næste S/I bestyrelsesmøder: 23. maj, 3. oktober samt 12. december 2018 (LA) 

 

Mvh 

 

Jørgen Dahl-Sørensen, bestyrelsesmedlem, S/I Nibe Lystbådehavn 

 

  

 

    

 

 


