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                               REFERAT D: 15-08-22 
 

Deltager: Per Dan Normann Karsten Ingolf Øjvin Torben. 

 

1/ EVT Foretræde. 

Der var et medlem med en forespørgelse (som blev afklaret) 

 

2/ Godkendelse af referat:  

Der var et punkt hvor der var en fejl kommer senere. 

 

3/ Post/Mail: 

Der har været sendt en del ud om Tall Ship Race 

 

Noget om Kommas Havnelods 

 

Klage fra et medlem under Tall Ship Race 

 

Forespørgelse om lån af Klubhus Kommer senere 

 

Noget om Parkeringspladsen. 

 

Parkeringsbøde. Medlemmet havde ikke fået en mail om godkendelse 

 

Nordjyske Låseteknik (det er kommet til at hedde Actas A/S) 

 

4/ ANF. 

Der er ikke noget ( De er ikke kommet i gang endnu) 

 

5/ Bordet rundt. 

 

Normann. 

Alle vores Vandmåler er blevet udskiftet. 

 



Så er strøm blevet opgjort for den madvogn til d: 01-08-22 som bliver sendt til 

dem. 

 

Det forbrug der har været under brobyggeriet, har der været en del 

strømforbrug, både til værktøj og der mandskabs vogn. 

Regningen bliver sendt til ANF. 

 

 

Der bliver undersøgt med det trådnet der ligger på sydbroen, som kommunen 

lagde ud  forbindelse med TSR 2019. det er rustent og er begyndt at stikke op 

med fare for at man skærer sig. Det undersøges med kommunen hvad der skal 

gøres.. 

 

Karsten. 

Regnskabet ser fornuftig ud, men er ikke blevet sendt til resten af bestyrelsen. 

 

Der var i sidste regnskab lavet en fejl omkring vores optagning og søsætning. 

Den båd vi havde til at stå på vinterpladsen, som blev afhentet på klubbens 

regning, er smuttet ind under vores regnskab med optagning og søsætning 

Med et beløb på 5000 kr derfor gav det et underskud på optagning og søsætning, 

det var så medvirkende til at der kom et underskud på dette. 

Så det er pillet ud og så er der balance i optagningen og søsætningen 

Beklager fejlen men godt det blev rettet. 

 

Ingolf 

Der har været en uheldig situationen under vores Tall Ship Race arrangement. 

Da et nyt medlem kom ind i klubhuset og skulle ud til toilettet, der var nogen 

der spurgte hvad båd de hørte til. Medlemmet oplevede at blive fulgt helt ud på 

toilettet, og følte det meget ubehageligt. Vi skal selvfølgelig værne om vores 

klublokaler, Når der er blevet spurgt hvad båd de tilhører må det være det. Vi 

skal ikke være politimænd, man er nød til at stole på at det er rigtig det der er 

blevet sagt. 

 

Vi beklager meget den skete hændelse 

Der er sendt en mail til det medlem fra undertegnede og på bestyrelsen vegne. 

 

Der har været en forespørgsels om lån af klubhuset til en Konfirmation, det kan 

ikke lade sig gøre, da klubhuset ikke bliver lejet ud, det er kun til brug for 

medlemmer og gæstesejler. 

 

Der er sendt mail ud til medlemmet. 



 

Der har ikke været nye medlemmer i denne periode. 

 

Øjvin. 

Alle de trialervogne der står på vinterpladsen skal flyttes til sydenden 

Men skriv lige til Øjvin(Henrik) på SMS og aftale placeringen. 

Men lad være at ringe så får i måske ikke fat i ham, skriv en SMS og Henrik 

ringer tilbage. 

De skal være flyttet inden d: 01-09-22. 

 

De store jernvogne som ikke kan flyttes det skal være på plads inden 

optagningen. 

 

Dan. 

Der er blevet efterspurgt om nogle flere cykelstativer da det virker lidt rodet det 

der er.  

Så det bliver undersøgt hvad muligheder der er. 

 

Der er fisketur d: 27-08-22 

Husk hvis det skal være lovligt skal man have et fiskekort, som man selv skal 

sørge for.  

Nærmere info om turen på mail. 

 

Torben 

Der har været en opdatering på vores Alarm anlæg som er opgraderet til 

Windows 11. 

 

Så har Beas fået nyt layout på deres hjemmeside, der skulle være flere 

muligheder bla. hvis man trykker på flaget er der mulighed for flere sprog. 

 

Per 

Den molok ved masteskuret er der ikke kommet nogen løsning på endnu, men 

afventer svar fra kommunen. 

 

Per forespurgte om vi tror det kan have nogen interesse med at afholde et 

foredrag omkring TalleShip Race til efteråret hvor Per deltog i 14 dage og han 

har også en del billeder derfra.  

 

Det mener vi helt afgjort kunne være en god ide. 

 

 



 

6/ Generelle punkter. 

 

Kurser som blev ønsket på generalforsamlingen er meldt ud at man kan kigge 

på de andre klubber i Aalborg område, og melde sig til der. 

 

Vi nærmer os måske en løsning med vekselautomat til øl maskinen, som også 

blev ønsket på generalforsamlingen. 

 

Der har været en opfordring til at lave et forbud imod at medbringe egen øl og 

andre drikkevarer i klubhuset og terrassen, vi vil i første omgang opfordre til at 

man køber klubbens øl vand vin og støtter op om jeres egen klub, det er til 

fordel for jer selv. 

 

Vi må desværre konstatere at selv om vi opfordrer til at bruge vores vinterplads 

til parkering at biler hvis man er væk med båden i længere tid. Det er urimeligt 

at man ikke kan komme til at holde på parkeringspladsen fordi der er nogen der 

optager pladserne i flere uger når de er sejlet på ferie. Der er sågar medlemmer 

der har optaget 2 pladser igennem længere perioder. 

Vi skal endnu engang henstille til at man benytter parkering på vinterpladsen 

når man er væk i længere tid. Så er der plads på parkeringspladsen til dem der 

kommer på kort visit i klubhuset eller på havnen. 

 

 

                                                     Formand    Sekretær 

                                                     Per              Ingolf 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


