
Aalborg/Nørresundby Fritidshavne. 
 

Dato. 22 september 2022.  

Referat af. Bestyrelsesmøde 

 

Deltager.    

Afbud Aalborg Sejlklub Ole Skjærbæk OS 

  Vestre Baadelaug Lars Nielsen EJK 

  Sejlklubben Limfjorden Jan Stage  JS 

 Nørresundby Sejlklub Per Sahlertz  PSa 

 Bådelaug Fiskerklyngen Rene` Moss (formand) RM 

Afbud Kasserer Villads Simonsen VS 

  Administrator Peter Simonsen (ref.) PS 

 

1 Godkendelse af referat: 

  Referat af 02 juni 2022. blev godkendt  

2 Økonomi. 

 Budgetopfølgning og saldobalance blev godkendt. 

RM fik udleveret kontooversigt. 

3 Havnene:  

  Marina Fjordparken: (MF) 

Ingenting. 

 Skudehavnen: (SKH) 

Bådelaug Fiskerklyngen 

Der mangler en del udskiftning af belysning på broerne. 

Sejlklubben Limfjorden. 

Ingenting 

Vester Baadelaug. 

LN ønsker at borer rør på broerne beskyttes mod rust afsmitning, VB laver forsøg med en 

plastkappe eller bemaling, vi kan herefter vurdere om det er en mulig løsning. 

 Vestre Bådehavn: (VBH) 

Sejlklubben Limfjorden, 

Ingenting 

Vestre Baadelaug. 

Ingenting 

 Nordre Bådehavn: (NBH) 

Skrid nettet på træbroen skal renoveres, PS oplyste at håndværker er bestilt. 

4 Havnearbejder: 

  Følgende arbejder mangler færdiggørelse: 

Mågebøjler på de nye flydebroer. 

Renovering af ophaler spor til sporristen. 

Undersøgelse af forankring på bølgebryder i SKH. 

Årlig dykkerundersøgelse af pæle. 

Arbejder budget 2022: 

Nye elstandere på landpladser i MF, der har været afholdt møde med elinstallatør. 



SKH/FK. El-standerne ombygges til TallyKey system. (ekstraarbejde) 

5 Diverse:  

  Årlig møde med Aalborg Kommunes, PS rykker for dato, PS laver oplæg til dagsorden. 

 

”Sikker Havn” PS har gennemgået rapporterne og der ligger et overslag fra FLID på ca. 

300 tkr. Aalborg Kommune har oplyst at de vil give et tilskud på halvdelen af udgifterne. 

PS laver en vurdering af opgaverne, klubberne skal stadig søge Tryk Fonden om 

supplerende stiger. 

 

I forbindelse med konstaterede fejl på elinstallationen, er der lavet aftale med KT-elektric 

om gennemgang af alle installationer hen over vinteren. 

 

PS har søgt Aalborg Forsyning om fritagelse af vandafledningsafgift på bådebroerne, 

afventer svar. 

 

RM. Oplyste at alternative priser på landgangsstiger forventes snarest. 

 

Følgen blev besluttet for det fremtidige havnesyn: 

PS tager møde med de enkelte klubber om fremtidige ønsker til budgettet. 

Havnesyn mødet afholdes hos VB lørdag den 15 oktober kl. 11:00 hvor klubbernes ønsker 

fremlægges. 

Efter mødet er der frokost i Restaurant VB. 

6 Eventuelt. 

 Nørresundby Bådehavn: PS er ved at lave et mere nøjagtigt overslag over projektet med 

overslag fra de enkelte entreprenører. 

Overslaget skal bruges til at undersøge muligheden for tilskud fra fonde, PSa oplyste at vi 

ikke selv kan lave ansøgningen, det er nødvendigt med professionel hjælp til 

ansøgningen, PS og PSa undersøger udgiften. 

 

JS/RM oplyste at det kan blive nødvendigt at laver en midlertidig løsning på toilet og 

badeforhold i SKH da det kan have lange udsigter med at få en byggetilladelse, RM 

oplyste at arealet øst for deres klubhus kunne bruges, PS undersøger mulighederne og 

priser. 

 

Vi har erfaret at havnebadet i Aalborg skal nedlægges, PS tager kontakt til kommunen om 

muligheden for at overtage bygningerne på flyde pontonen, bygningen han evt. evt. 

genbruges som sejlerhus i SKH. 

 

JS har erfaret at der er planer om at opføre en bygning i den østlige del af sporristen, PS 

undersøger hos kommunen. 

 

Nu hvor planen for ”Højvandsikringen” er under godkendelse undersøger PS om hvornår 

vi kan søge ombyggetilladelser på de planlagt ønsker om byggerier. 

 

JS oplyste at der vil blive lagt store sten foran pladsen ved masteskurene i VBH, for at 

forhindre parkerede biler. 

 

Når Aalborg Kommune giver tilladelse til parkering med autocampere på de 



bådopstillingspladser vi har anbefalet er det nødvendigt at vi have lavet en 

fordelingsnøgle af udgifter og indtægter klubberne imellem. Forslag fremsendes PS inden 

næste bestyrelsesmøde. 

 

PS. Oplæg til erfa. med besøg på SF Ponton´s fabrik i Sverige den 4 og 5 november, blev 

godkendt. 

7 Næste møde: 

  Næste bestyrelsesmøder:  
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 (formand)  30233614 moss@os.dk 

Nørresundby Sejlklub Per Sahlertz  22750114 per@sahlertz.dk 

Aalborg Sejlklub Ole Skjærbæk  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 

 

 


