
Referat fra SI’s møde tirsdag 22/1 2019 kl. 18:30 i sejlklubbens klubhus. 

Fremmødte: Lars A., Rudi M., Lars B., Jørgen D.J., Hans T., Allan M., Poul J., Hasse M.  

Gæst: Gert Jensen. 

Afbud fra: Hans Thorup 

Dagsorden: 

1: Opfølgning på referatet fra sidste møde, se vedlagte referat (LA) 
    Der er enighed om at være proaktive med havnens koder på låsekoder og Netkoder. 

Handling: LA beder LO om at opdatere koderne, evt. med kyndig bistand. 

2: Kort opdatering på økonomi (PJ) 
 PJ fremlægger regnskab og budget (uddelt bilag). PJ redegør for budgettet. Detaljer skal 

afklares. Poul tjekker op med kommende assistance. 
Handling: Se punkt 3. 

3: Evt. forslag til ny kasserer + hjælp til Poul med afslutning af 2018 (PJ/LA) 
 Drøftelse af muligheder og vi vil spørge Gitte om hun vil hjælpe med år 2018 regnskabet og 

fremtidigt bogholderi. Pris og omfang får vi beskrevet.  
Handling: PJ og HM taler med Gitte i morgen og rapporterer til SI’s bestyrelse. 

4: Guf og Kugler, kontrakt, renovation mv. (LB og HM). 
 Handling: Kontrakten om lejemålet skal sendes til LB, sammen med diverse referater. (HM) 
 Handling: LB sætter et møde op med ishuset sammen med HM snarest. Emnet er både 

renovation i 2018,om en forskellig renovation hen over året. Samt om 2019 samt diverse 
opfølgning på aftaler i 2019. Samt kontrakt fremover, især hvad angår rengøring af toiletter 
m.m. 

5: Jollehavnens brug af slæbested, jf. mail af 14/12 fra Lennart (LA) 
 Der ligger en gammel aftale fra 2010 om jollehavnens brug af slæbestedet uden omkostninger 

for medlemmer af jollehavnen.  
Jollehavnens medlemmer kan benytte slæbestedet til isætning og optagning. Det vil kunne 
kræve dokumentation for medlemskab af Nibe bådlaug. Handling: RM tager det op med 
Havneforeningen. 

6. Opfølgning på MUS-samtale med Lennart i januar 2019 (HM og LA) 
LA og HM orienterer om MUS’ forløb og hovedpunkter. 
LO ønsker sig et disponibelt beløb til småanskaffelser, f.eks. 30.000, for ikke at skulle spørge 
hver gang. Rammen for småanskaffelser(max. 5000 pr køb) er 30.000 pr. år, bilag til PJ. 
Samt en rive til traktoren til at ordne parkeringspladser med. Bevilget: En brugt rive findes og 
købes Aftales med LA. 
Og han ønsker en lille havetraktor til at slå græs og buskadser.  Se pkt 8: 
Han har fået lov at købe en varm kedeldragt m.m. 

7: Ændring af vedtægter, herunder autocampere (HM)
Ny udgave af de reviderede vedtægter fremlægges til underskrift. Årsagen til den nye udgave 
er, at Aalborg kommune har ændret sine retningslinier for kommunale godkendelser til, at det 
nu er de enkelte forvaltningsområder, der tegner kommunen - og ikke som før byrådet. 
Desuden er fjernet henvisning til camping og autocamperpladser på SI’s forvaltningsområde. 
Alle lejeindtægter fra udleje af forvaltningsområdet går stadig til SI. 

8:Træffe beslutning på rydning / knusning af buske ved p-plads og på vinterplads (RM/LA). 
Handling: Vi (RM) hyrer gennem en professionel en entreprenør til at holde arealerne fri for 
hybenbuske. 
Anskaffelse af havetraktor udsættes til behov viser sig. 



9: Udenlandske turistflag på havn/campere (HT), se referat fra sidste møde., kører via 
udviklingsrådet 

 Hans T. har snor i sagen. 

10: Velkomstskilt ved rundkørslen (RM), se referat fra sidste møde 
 Hans T. har snor i sagen. 

11: Info fra husejerne (PJ) 
 IAB. 

12: Info fra havneforeningen / bådejerne (RM) 
 Oprensning af havnen kører efter planen og afsluttes i februar. 
 LO bedes om at rydde slæbestedet for tomme dåser m.m. (LA). Urenheder i havnebassinet 

rapporteres til Aalborg kommune. 
 Der arbejdes med anskaffelse af nye bådstativer. 

13.  Vedrørende byggeri af nyt klubhus (RM)  
Projektet skrider stille, men sikkert frem.  
Flytning af jord i forbindelse med byggeri til vest for masteskur, hvor den kommende  
masteklargøringsplads. Der kræves her hævelse af niveau og en lidt bedre bund, evt. med et 
mellemlag af stabilgrus. 
Sejlklubben går videre med denne del af projekt. Der kan påregnes kortvarig trafik med 
entreprenørmaskiner i 2019. 

14: Eventuelt 
 IAB 

fmd. Lars B. Andersen  ref: Hasse Mortensen 


