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Referat fra d: 08-09-22 

 
Deltager: 

Per Dan Torben Normann Karsten Ingolf. 

 

Fravær Øjvin. 

 

1/ Foretræde. Der var ikke nogen. 

 

2/ Godkendelse af referat fra d: 15-08-22 = Godkendt. 

 

3/ Post/mail. 

Post kommer der ikke mere. 

Mail 

Der var nogen opdatering fra Harba som Dan tager sig af. 

 

Ændrede regler for betalingskort i Banken sendt til Per og Karsten. 

 

Så har der været sendt en mail ud om manglende rengøring af vores Grill efter brug. 

 

Der sendt ud om ikke flytbar stativer på vinterpladsen til de medlemmer der har 

sådan et. 

 

4/ ANF: 

Der er medlemmer fra Anf klubber inviteret til en studietur til Sverige for 

formændene i de klubber under Anf = turen er sat til d: 05-11-22 for at se de evt nye 

flydebroer vi skal have når det engang bliver godkendt. 

 

Der var ikke andet fra ANF. 

 

5/ Bordet rundt. 

Normann. 

 

Vand og El ser fornuftig ud så det er ok. 



Der er kommet 2 nye redningsstiger som Anf kommer og monterer. 

 

Trådnet på sydbroen bliver ordnet vi må opfordre til at være opmærksom da det 

vipper op enkelte steder. 

 

Der vil komme en ny router til vores internet da den vi har ikke fungeret helt som den 

skal. 

 

Karsten  

 

Der blev gennemgået lidt omkring regnskab, da vi ikke har fået det sendt inden mødet 

så vi kunne jo ikke rigtig gennemgå det. 

 

Men vi får det tilsendt så vi kan gå det igennem og evt stille spørgsmål hvis vi render 

over noget. 

 

Den madvogn der har været ved vores klubhus, kommer nok ikke mere, så de har fået 

sendt en regning og har betalt. Deres kode til klubhuset vil blive slettet.  

 

Ingolf.  

Der er kommet 3 nye medlemmer. Som vi siger velkommen til. 

 

Vi har stadig 2 på venteliste. 

 

Der har været en opfordring til at åbne lidt mere op for Face Book. 

Det er ikke bestyrelsen der står som administrator for siden, men vi tager initiativ til 

at høre om der er nogen grund til at opslag skal godkendes før de bliver slået op. Der 

kan være hændelser på havnen det vil være godt kan komme hurtigt ud til at større 

brugerskare. 

 

Samtidig vil vi også lægge op til at tidligere medlemmer der ikke er medlem af 

klubben mere bliver fjernet fra gruppen 

 

Der bliver taget kontakt til vores administrator for at høre hvad de mener, der vil 

komme nærmere info når det er på plads. 

 

Cykelopbevaring i masteskuret blev drøftet, da der er ved at være en del cykler der er 

placeret, det er sådan at der kan stilles cykler i masteskuret i det første rum, det andet 

er kun til master.  



Og der er godkendt at der holder cykler i masteskuret fra 01-04 til 01-10 derefter skal 

de væk da vi skal have vores havemøbler ind, og der så ikke er plads. Cykler der 

holder i masteskuret skal have en seddel med bådnavn, plads og telefonnummer. 

 

Hovedrengøring af vores toiletrum er der taget fat på Øjvin har formentlig snakket 

med selskabet der gør rent, for at få det hele på plads – der følges op på næste møde. 

 

Så er der købt nye nøgler. 

 

Dan. 

Der har været afholdt en Krabbedag for børn, som gik rigtig god med fiskeri og ved 

middagstid lavede Rasmus pølser og brød over grillen, hvor der også var saftevand 

og sodavand, der blev også uddelt præmier samt børnene fik is  

Rasmus og Ingolf tog billeder og de kom på Facebook. 

 

Næste arentment er vores afrikkerfest som vil være Lørdag D: 22-10-22 sammen med 

sidste optagning.  

Så afsæt dagen til disse ting, der kommer nærmere info. 

 

Aktivitetsudvalget holder møde d: 19-09-22 for at planlægge det sidste i år. 

 

Torben. 

 

Planlægning sammen med Øjvin går i gang, så vi ikke får nogen uoverensstemmelse  

I forbindelse med optagningen, så de mødes og får det sat på plads så der kan komme 

tilmeldingsseddeller op. 

 

I den 10års plan der er kommet fra Aalborg Havn anbefales det at der kommer anoder 

på vestbroen for at undgå tæring. Det regner vi med at ANF vil følge. 

 

Messanmasten bliver lagt ned ved første optagning, og bliver renoveret i løbet af 

vinteren, så den er klar til næste sæson. 

 

Torben vil undersøge med uddybningen da det er 3 år siden vi har fået det gjort, der 

er flere stedet blevet meget lidt vand i havnen. 

 

Der er rundsendt besked om at vi har måttet gennemføre en stigning på vores el- 

priser, i første omgang til 5 kr KWh gældende fra d. 09-09-22. Der kan blive tale om 

yderligere stigning, som det ser ud lige nu. 

 

 



Per. 

Beas har ikke svaret tilbage på om man kan sætte en kode på ølautomaten så vi kan 

undgå kontanter. 

 

Kommunen har heller ikke svaret tilbage hvad vi gør med den malok ved masteskuret  

Der vil blive taget op på det igen. 

 

6/ Generelle punkter. 

 

a. Affaldscontainer stående ved masteskuret  

b. BEAS på ølautomat  

c. Opdatering af vedtægter inden næste generalforsamling – (udvalg??)  

d. Udvalg – ansøgning om støtte til havne modernisering 

 

Samtlige ting bliver arbejdet med. 

 

 

7/ EVT. 

 

Der var ikke noget. 

 

                                    Formand                Sekretær 

                                    Per                         Ingolf 

 

 


