
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 01 februar 2022.  

Referat af. Bestyrelsesmøde i Nørresundby Sejlklub. 

 

Deltager.    

 Aalborg Sejlklub Ole Skjærbæk (formand) OS 

  Vestre Baadelaug Esben Jull Knøss EJK 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Per Sahlertz  PSa 

 Bådelaug Fiskerklyngen Rene` Moss RM 

Afbud Aalborg Kommune Christian Birch Smith CBS 

Afbud Kasserer Villads Simonsen VS 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 18 november 2021. blev godkendt  

2 Økonomi. 

 Budgetopfølgning og saldobalance blev godkendt. 

Foreløbig årsregnskab 2021 er udleveret, regnskabet er fremsendt til revisor. 

Spar Nord har nu overtaget alle vores bankforretninger. 

Hvis der sker besparelser i budgettet for Reparations- og vedligeholdelse. 

Er følgende arbejder prioriteret: 

Ende plads på bro 7 i MF.  Kr. 80.000,- 

Ombygning af el-standere i FK. Fra BEAS til TallyKey Kr. 100.000,- 

Forhøjelse af jollebro ved slæbested og nordmole ved FK. Kr. 180.000,- 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: (MF) 

Ingenting. 

 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelaug Fiskerklyngen 

Forlængelse af slæbested inden den 01.04.22. 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting 

Vester Baadelaug. 

Ingenting. 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 

Sejlklubben Limfjorden, Vestre Baadelaug. 

Ingenting. 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 

Ingenting. 

4 Havnearbejder: 

  Følgende arbejder mangler færdiggørelse: 

Mågebøjler på de nye flydebroer. 

Renovering af ophaler spor til sporristen. 



Uddybning udføres i uge 5 og 6. 

Renovering af bolværk i NB starter i uge 6 

PS udleverede foreløbige plantegninger, klubberne retter pladsnumrene og returnere 

rettelserne til PS snarest. 

5 Diverse:  

  Aalborg Kommunes Havnepolitik: 

Send eventuelle bemærkninger til mig inden den 15 februar, kommentarerne skal 

afleveres samlet til AK inden den 21 februar. 

 

Autocamperpladser: 

PS sender forslag til placering af autocamperpladser til AK inden den 21 februar. 

Afregning/fordeling tages op på et senere møde når de enkelte pladser er godkendt af AK. 

 

Udvidelse af Nørresundby Bådehavn: 

PS og PSa orienterede om møde med byrådsmedlem Helle Frederiksen om det videre 

forløb i projektet. 

Med den tilstand ydermolen har nu, vil det være bekostelig at istandsætte ydermolen 

midlertidig, så der skal findes en løsning inder for 1 til 2 år. 

VS undersøger hvad vi har brugt i NB de sidste 10 år til vedligeholdelse. 

 

Bygninger: 

ANF har modtaget oplysning fra AK. at der ikke kan tages stilling til byggerier før 

helhedsplanen for Vestbyen kommer, og det forventes til september. 

PS kontakter AK. for at få ændret holdningen til 2 af byggerierne, udvidelse af 

toiletbygning i SKH og mastehus i VBH, byggerierne er havnedrift, og tidligere har 

tilsvarende byggerier fået en byggetilladelse som følger brugsaftalen. 

 

El-priser: 

De stigende elpriser har bevirket en nødvendig prisstigning over for medlemmerne, 

klubberne blev enig om et fælles forslag til elpris på kr. 3,25.pr. kvt. 

6 Eventuelt. 

 Egholm Bådelaug som repræsenteres personligt af Lars Skall Sørensen har anmodet om 

hjælp til at få fjernet en jollebro som de tidligere har overtaget fra ANF, broen rev sig løs 

fra Egholm under en storm, og ligger nu i øst havnen for skrotning. 

ANF´s bestyrelse besluttede at hjælpe med et beløb til vognmanden på Kr. 15.000,- incl. 

moms. 

 

Der er FLID regionale havnemøde på Mors den 15 marts 2022, PS deltager i mødet, er 

der andre der er interesseret, kan vi lave fælles kørsel, tilmelding senes den 22 februar. 

 

PSa oplyste at der stadig er problemer med at få BEAS standerne til at fungerer, klubben 

har end til nu brugt ca. 30 tkr. på problemerne. 

PSa laver en opgørelse til PS om hvilke problemer der er med systemet, det er vores 

opfattelse at vi ikke har fået et færdigt system som lovet, men et udviklingsprojekt. 

PS/PSa laver et skriv til BEAS for at komme i dialog om en løsning af problemerne, hvis 

alt glipper, kan det blive nødvendigt at skifte til TallyKey system, som ifølge JS virker 

perfekt. 

 



PS undersøger om vi kan få den nye rådmand til at komme til vores fælles møde for 

bestyrelserne den 20 april. 

 

Vi har ikke modtaget referat for det sidste møde med kommunen i november, PS har 

rykket Christian, vores forslag til fremtidige møder med AK er uge 19 og uge 46. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  

Regnskabsmøde/bestyrelsesmøde torsdag den 17 februar 2022  
Kontaktudvalgsmøde tirsdag den 29 marts. 

Bestyrelsesmøde torsdag den 07 april. 

Fællesmøde for bestyrelser onsdag den 20 april. 

Bestyrelsesmøde torsdag den 19 maj. 

Bestyrelsesmøde torsdag den 22 september. 

Havnesyn lørdag den 15 oktober. 

Bestyrelsesmøde torsdag den 17 november. 

Julefrokost fredag den 25 november 

 

 

8 Referat tilsendt: 

  Referat tilsendt deltagere og Aalborg Kommune. 

 

 
Bestyrelse     

Sejlklub Limfjorden Jan Stage  98165439 40725439 jans@cs.aau.dk 

Vestre Baadelaug Lars Nielsen   301001 58 lani@tv2.dk 

Bådelaug Fiskerklyngen Rene Moss   30233614 moss@os.dk 

Nørresundby Sejlklub Per Sahlertz  22750114 per@sahlertz.dk 

Aalborg Sejlklub Ole 

Skjærbæk(formand) 

 40804100 formand@aalborg-sejlklub.dk 

     

Aalborg Kommune Christian Birch Smith 
(kontakt) 

99312394 25202394 Christian.smith@aalborg.dk 

     

Administration     

ANF Adm. Peter Simonsen  20142049 Anf-adm@mail.dk 

ANF Kasser Villads Simonsen  40275120 Villads.simomsen@gmail.com 

 

 


