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1. Opfølgning på referatet fra sidste møde, se vedlagte referat (LA) 
Ingen bemærkninger. 

2. Kort opdatering på økonomi (PJ) 
Bogføring er up to date, og når husejerforeningen indbetaler den sidste kontingent, så går 
bankkontoen i plus. 

Flere indtægter end sidste år både fra gæstesejlere og autocampere, men også flere udgifter. Vi 

har haft besøg af 446 autocampere i 2018.

Evt. huslejeforhøjelse vedr. ishuset blev drøftet.  
Lars Bakkegaard og Hasse tager en dialog med ishuset om, at de skal: 
- Enten skal deltage i rengøring af toiletter og spuling af området for is hver aften  
- Eller acceptere en huslejestigning, således at havnens ekstraudgifter undgås eller dækkes af 

ishuset. 

Jørgen laver udkast til brev til ishuset, som er udgangspunkt for snakken med ishuset. 

3. Evt. forslag til ny kasserer + hjælp til Poul med afslutning af 2018 (PJ/LA) 
Poul prøver at finde en ny kasserer, som kan overtage efter næste GF i foråret 2019. 

4. MUS-samtale med Lennart i januar 2019 (HM og LA) 
Lars A og Hasse holder samtalen med Lennart primo januar 2019. 

5. Træffe beslutning på knusning af buske ved p-plads og på vinterplads (LA), se 
referat fra sidste møde 
Ruddi drøfter med Kim, hvilke muligheder der er vedr. fjernelse af hyben på vinterpladsen. 
Bestyrelsen træffer på baggrund heraf afgørelse på næste møde. 

Vedr. bærbærende buske ved p-pladsen er besluttet, at Kim Steen får en entreprenør til at 
klippe ned i efteråret 2019 inden buskene bliver stive i stænglerne. Derefter vurderes om vi 
fremover skal købe en klipper eller finde anden løsning. 

6. Træffe beslutning om evt. rabat på 1,00 kr. ved køb over 500 liter diesel (LA) 
Bestyrelsen besluttede at der fra 2019 gives en mængderabat på 1,00 kr. pr. liter diesel, 
når der købes mere end 500 liter. 

7. Udenlandske turistflag på havn/campere (PJ), se referat fra sidste møde 
Hans har haft det på udviklingsrådets møde med Villy Kjær, og der har de et projekt, der 
hedder synliggørelse af tydedalsstien fra sognegården til havnen. De kører også videre med 
projektet om udenlandske turistflag mellem havnens lejeplads og rundkørslen. 

8. Velkomstskilt ved rundkørslen (RM), se referat fra sidste møde 
Ruddi fremlagde forslag til skilt og pristilbud. 
Hans undersøger finansieringsmuligheder. 

9. Rensning af ventilation (Lennart/PJ/LA), se referat fra sidste møde 
Poul igangsætter med Lennart. 

10. Mange brædder på promenadebro trænger til udskiftning. Forslag om action på 
næste arbejdsdag (LA) 
Der skal skiftes en del brædder. Gert Jensen og Lennart går en tur og tæller, hvor mange 
der skal skiftes. Opdelt på promanadebro og broer ud i havnen. 
Lennart skal bestille marinetræ i god tid inden arbejdsdagen til en rimelig pris. 

11. Maling af diesel-containeren (LA) 
Godkendt, så containeren bliver rød ligesom husene. 
Lennart iværksætter. 
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12. Ca. 10 m3 grus til huller og camperområde (LA) 
Godkendt, Lennart iværksætter. 

13. Har vi tilladelse til autocampere (LA) 

Vi har haft besøg af 446 autocampere i 2018 

Hasse undersøger nærmere sammen med Aalborg kommune. 

14. Evt. flytning af skilderhuset fra rundkørsel til sejlklub (LA) 
Huset flyttes til sejlklubbens klubhus (mellem promenadebro og ankeret ved mastekranen). 
Lennart undersøger, om vognmanden kan flytte det til foråret, når bådene skal i vandet. 

15. Info fra husejerne (PJ) 
Poul arbejder videre med rensning af kloakker. Ny kabel til camperpladsen afventer Hasses 
drøftelser med kommunen, se punkt 13. 

16. Info fra bådejerne RM) 
Havneforeningen har haft møde med kommunen om oprensning af havnebassin og evt. ny 
mole, der kan forhindre yderligere indtrængning af søgræs. 

17. Aftale datoer for møder i 2019 (LA) 
Næste møder tirsdag 22. januar, onsdag 8. maj, tirsdag 1. okt. og tirsdag 10. dec. 

Til foråret inviterer vi Tina French og HH vedr moletilpasning. 

18. Eventuelt 

Bump ved legeplads: Christian fra Aalborg kommune vil tage det med på vejmyndighedens tur 

rundt med politiet. 

Evt. ny indkørsel til P-plads før vinterplads/affaldscenter ishus, så man kan køre direkte ind 

på p-pladsen. Lennart undersøger og evt. fjerner sten, flytter skilt, og lægger stabilgrus om 

nødvendigt. 

Formand og midlertidig referent 

Lars A. 


