
Den Selvejende Institution Nibe Lystbådehavn 

Referat af møde onsdag 3/10 2018, kl 18:30 

1. Opfølgning på referatet fra sidste møde (LA)
Ingen kommentarer. 

2. Kort opdatering på økonomi (PJ/MJ)
Fremgang i frihavnsovernatninger, slæbested, badepoletter og salg af strøm. Markant 
fremgang på autocampere. Lidt tilbage på alm. overnatninger. 

Vi skal undgå rykkergebyrer. 

Lars overfører kontingent på 220.000 kr. fra havneforeningen til SI. Poul sender regningen 
efterfølgende, når han får tid. 

3. Info om møde med iskiosken (HM og LA)
Alle aftaler mellem havn og ishus overholdes, og der er enighed om at vi kontakter 
hinanden, hvis der skulle opstå andre ting. 

Poul nævner, at han ønsker, at reklameflag og kæmpeis ikke står foran terrassen på Pouls 
udlejningshus. Lars og Hasse går i dialog med ishuset. 

4. Status på knusning af buske ved p-plads og på vinterplads (LA)
Resten af buskene knuses/fjernes 04.10.2018.  
Ruddi/Kim Steen forbereder forskellige løsningsforslag, og der træffes beslutning på SI 
mødet til december. Herunder økonomi F.eks. at der sprøjtes, når de skyder til foråret, og 
til efteråret 2019 plantes nye lave buske, som er uden bær og ikke skal klippes. Eller 
alternativt mekanisk nedslåning hvert år. Eller?? 

5. Drøfte pris på gæstesejlere til sæsonen 2019 (LA)
Prisen på overnatninger sættes op fra 120 kr. til 130 kr. fra og med sæsonen 2019. 
Frihavnsovernatninger koster uændret 25 kr. 

6. Drøfte pris på diesel til sæsonen 2019 (LA)
Vi holder en uændret listepris på listeprisen (som fremgår af seneste faktura fra 
leverandøren) + 1 kr. (gælder alle) 

Vi overvejer at give en krone i rabat ved salg over 500 liter. Lars får Lennart til at vurdere 
om det giver mening, og så træffer bestyrelsen afgørelse herom på mødet i december.  

7. Udenlandske turistflag på havn/autocampere (PJ)

Poul er ved at undersøge, om der må opsættes flag (Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland), 

som kan ses, når man kommer i bil/autocamper fra Aalborg. 

Der træffes beslutning på mødet i december, hvis der gives tilladelse. 

Alternativt kan flagene placeres mellem legepladsen/søen og rundkørslen. 

8. Velkomstskilt ved rundkørslen (RM)
Ruddi har fået godkendelse fra kommunen. Bestyrelsen er enige om, at det er en god ide. 
Ruddi undersøger økonomi.  
Hans undersøger evt. hjælp fra kommunen/AKA/udviklingsrådet (også til flag, se punkt 7 
ovenfor). 
Beslutning træffes på næste møde. 

9. Rensning af ventilation (Lennart/PJ/LA)
Poul undersøger nærmere, og beslutning træffes på næste møde. 

10. Info fra husejerne

Ingen yderligere info. 
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11. Info fra bådejerne
Havnen bliver udpumpet for bundfældet ålegræs fra den 15/10 til 1/12 efter tilladelse fra 
Aalborg kommune. 
Havneforeningen arbejder med at stoppe indtrængning af yderligere ålegræs i havnebassinet. 

12. Eventuelt
• Lars indkalder Lennart til MUS samtale. Hasse deltager også (eller evt. Hans). 
• Bestyrelsen underskrev på mødet de nye vedtægter. Når Hasse selv har 

underskrevet, så indsender han til kommunen til godkendelse. 
• El på autocamperpladsen er ifølge Poul ikke hensigtsmæssig. Endvidere opsættes to 

ekstra tavler langs vandet på autocamperpladsen. Poul tager kontakt til elinstallatør. 
Poul snakker tillige med Lennart om krympeflex ved de samledåser, der er under 
broerne. 

• Poul indkøber ca. 30 nye lamper til parkeringspladsen ved husene. Enighed om, at 
udgiften ligger i SI. 

• Jørgen foreslår chikane/bump/blomsterkumme på vejen ved legepladsen. Hans 
undersøger via Nibe Samråd. 

Referent for én aften 

Lars B. Andersen 


