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Dagsorden for bestyrelsesmøde i Husejerforeningen Nibe Lystbådehavn 
Onsdag den 30.3.2022 kl. 19.00 hos formanden i nr. 18 

 

Tilstede: Poul Jacobsen, Ole Asp, Hasse Mortensen (med på mobil), Ejler 
Jakobsen & Ole Jessen  
 

Fraværende efter afbud: Karen Marie Søndergaard & Casper Steglich 
 

1. Opfølgning af referat fra BM (29.1.22) og GF (13.2.22). 
Intet til referat. 
 

2. Nyheder fra formanden: 
Poul har sammen med tømreren gennemgået sejlklubbens bygninger. 
Der vurderes, at der skal udbedres reparationer på træværket som 
anslået vil koste omkring 25.000,- Der vil ikke blive påbegyndt arbejde 
før formanden for sejlklubben har givet en tilbagemelding til Poul om 
hvor langt sejlklubben er i planerne om et eventuelt nyt klubhusbyggeri. 

       

     3. Nyt fra bestyrelsen: 
Intet til referat. 
 

     4. Lade standere – hvem har bolden og skal der gøres noget? 
Helle Willemoes fortsætter Lenes arbejde vedrørende tilladelse til 
opsætning af lade standere ud for vores huse. Helle har kontakt til 
vores lokale politiker Torben Froberg, som har tilbudt at være bindeled 
imellem Husejerforeningen og Aalborg Kommune. Torben har rykket 
kommunen for et svar på hvad vi kan i forhold til lovgivningen på 
området. Vi har fået oplyst, at der den 1.4.22 fra staten til kommunen vil 
komme nye retningslinjer på området. Vi afventer et endegyldigt svar. 

 

    5.  Kommentarer ang. algebehandling? – Poul: 
Den 27.3.22 blev der algebehandlet på plankeværkerne udvendigt - og 
indvendig hos dem der havde ønsket dette. Da der var overvejende 
flertal af husejere der ønskede en algebehandling inde i gårdene, vil 
man fremover skulle melde fra hvis man ikke ønsker indvendig 
algebehandling. 
 

    6.  Skure – Poul: 
Poul har sammen med tømreren lavet eftersyn på de nye skure og 
eneste bemærkning der blev påtalt var, at der på dørene skulle 
påmonteres glidere, så dørene ikke vil blive beskadiget, hvis de blæser 
op. Tømreren vil påmontere gliderne snarrest.  
Elektrikeren er startet på at færdiggøre installationerne, herunder de 
individuelle målere. 
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Kimbo er blevet bestilt til at færdiggøre vejen imellem husene, hvilket 
snarrest vil blive påbegyndt. 
 

7. Økonomi- Hasse: 
Vores bank har godkendt en reduktion af afdragene på vores lån, dette 
for at sikre vores likviditet. Vi henviser til budget 2022 som blev 
godkendt på seneste generalforsamling. 
 

8. Hjemmesiden - Ole J:  
Hjemmesiden er blevet opdateret bl.a. med billeder af den nye 
bestyrelse. 

 

9. Eventuelt: 
Vi beslutter, at sponsorere 1.500,- til et musikskibs arrangement som 
kommer til at foregå på havnen i juli eller august 2022.  
 
30. marts 2022 
 
Referent              Formand 
Ole Jessen           Poul Jacobsen         

 
 
 


