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                                         Referat fra d: 03-10-22 

 
 

 
EVT: Foretræde: 

Der var 2 medlemmer. 

 

1/ Der var nogle spørgsmål omkring rengøring af båd ved optagning uden for 

fællesoptagningen: Det er en Trailerbåd som skal hjem om han havde mulighed for at 

skylle den ved op haler stedet, og det er ok. 

 

2/ Fjernsyn. 

Der er blevet lover at fjernsynet kommer ud i lokalet lige så snart det er gjort klar, 

men det er sådan at bestyrelsen arbejder frivillig og er ikke på havnen hele tiden. 

Der er nogle ting der skulle indkøbes og kobles til for at det kan bruges, der må altså 

lidt tålmodighed til, så når vi det hele. 

 

2/  

Godkendelse af referat fra d: 08-09-22 ( Blev godkendt) 

 

3/ Mail 

Rasmus har tilbudt at arrangerer et aftensmøde omkring Pyroteknik ( DVS håndtering 

af Håndblus samt røgsignaler og holdbarhed. 

 

Dueligshedsbevis tilbud fra Fiskeklyngen er sendt ud til alle. 

 

Per har fået et brev fra Aalborg kommune, hvor der på offentlige bygninger skal 

sænke temperaturen til 19 g . Vi mener at have gået alt efter for at efterleve 

kommunens opfordring. 

 

 

 

 



4/ ANF. 

 

Der er rundsendt Referat til bestyrelsen. 

 

Der har været lidt tumult omkring Autocamper på båd havne i ANF hvordan det skal 

afregnes. 

 

Der er spurgt ind til og formændene kommer med deres vurdering. 

 

Vores holdning i NSS er at de klubber der har autocamper skal have deres udgifter 

dækket, og resten skal i fælleskassen i ANF så alle havne i foreningen får glæde af 

dette, en form for fordelingsnøgle, det mener vi er mest retfærdig. 

 

Der bliver et Havnesyn d: 05-11-22 hvor havnen bliver gennemgået for at se hvad der 

skal laves her og nu, og på længere sigt. 

 

Efterfølgende bliver der afholdt et møde d: 12-11-22 for at diskuterer dette, og se 

hvad der er penge til. 

 

Nettet på vores sydmole er der bestilt håndværker til at gøre noget ved det hønsetråd 

der ligger, men ikke kommet nogen dato. 

 

Så vi opfordre til at man er lidt opmærksom når man færdes på broen. 

 

Vi har også for en del tid siden modtaget 2 redningsstiger fra Tryk Fonden 

Der ifølge aftale skal være sat op efter senest 14 dage modtagelsen, men det er stadig 

ikke gjort. 

 

Der er en del utilfredshed med de ting der skal laves ikke bliver gjort eller der går 

lang tid. F. eks. kan vi ikke opfylde vores betingelser fra Tryg-Fonden hvor vi skal 

indsende billeder af monteringen inden 14 dage, hvilket er ikke nemt når stigerne 

endnu ikke er monteret. 

 

Som svar på dykker der har påpeget at der er tæring på den nu vestmole, kan det 

oplyses at ifølge planen fra ANF påtænkes at påsætte anoder på vest molen, for at 

undgå for stor tæring af spunsvæg. 

 

5/ Bordet rundt. 

 

Normann 

 



Strøm og vand er i en fornuftig leje. 

 

Toiletafd. er temp. Sænket til 19 grader. 

 

Klubhuset kan vi ikke gøre noget ved da radiatoren næsten aldrig er i gang, den høje 

temp. Er på grund af sol når den er her, og samtidig giver ølmaskinenen en del varme 

fra sig. 

 

Der er kommet ny router op fra You see så internettet  skulle blive bedre. 

 

Karsten. 

 

Regnskab er rundsendt til bestyrelsen så man kunne stille nogle spørgsmål under 

gennemgang. 

 

Der blev stillede 2 spørgsmål men fik en forklaring hvordan det hang sammen. 

 

Karsten blev ringet op fra Bente ved Dansk Tursejler om vi havde lyst til at afholde et 

kursus i VHF og AIS som de vil afholde i vores klub, og det prøver vi at arbejde med, 

men ikke før til næste år.  

 

Ingolf. 

 

Vi har 4 på venteplads. Som har betaler 250 kr 

Den ene af de der står på venteplads men ikke er medlem har fået lov at ligge på 

vinterpladsen ind til videre, til 350 kr pr mdr. 

 

Face Book det er blevet sådan at medlemskab er kommet i medlems pakken, og man 

kan sætte ind på Face Book med det samme uden godkendelse, men husk det skal 

gøres i en ordentlig tone, det kan stadig slettes af administratoren. 

 

Rengøring af Toilet   skulle være gjort ekstra godt, så det skulle være ok. 

 

Dan. 

Der har med Dan været møde med Aktivitetsudvalget for at få afrikker festen på 

plads, Levende musik er vi gået fra da prisen vil være for høj. 

 

Der blev også snakket Bankospil og Julepyntning så det er der også styr på. 

 

Næste møde med aktivitetsudvalget er i forbindelse med ny kalender for 2023 

Så har man nogle ønsker om evt foredrag aften eller lignede så meld tilbage. 



 

Så er der ren-dag d: 05-11-22 fra kl 08.00 til ? der vil være morgenkaffe og i løbet af 

formiddagen en lille forfriskning samt biksemad når vi er færdig, det plejer at slutte 

med det hele ca ved 14 tiden. Så mød op og hjælpe os. 

Næste bestyrelsesmøde med aktivitetsudvalget er rykket til d: 14-11-22. 

 

Øjvin 

 

Der er blevet sat system i alle stativer og blevet frigjort noget plads. 

 

Og så er der klippet skråninger for Brombær, da det var ved at overtage pladsen. 

 

Så har Torben og Øjvin fået styr på optagningen d.10-10-22 så det forløber 

forhåbentlig uden problemer, og det bliver i den rækkefølge der er kommet sedler ud 

på. 

 

Øjvin får fat på en Dronefører til at fotograferer vores havn til vores hjemmeside. 

 

Torben. 

 

Opfølgning med Beas er ikke løbet helt efter planen men der prøves at få et møde 

med Karl Christian i klubhuset. 

 

Samtidig skal vi have en samtale med Beas om ølautomat, i den forbindelse 

undersøges også om vi eventuelt skal have en ny ølmaskine, der er mindre 

strømforbrugende! 

 

Per. 

Når vi har gæster sejler eller familie i en af medlemmernes båd skal de behandles 

ordentlig, man det er i orden at spørge hvad båd de hører til, hvis man ikke kender 

dem, så må det være ok.vi har fået at vide man ikke føler sig velkommen 

Bruger de vores klubhus til at lave morgenmad er det også ok, når de har en relation 

til klubben eller bådene. 

 

Så er der aftalt at Per vil holde et foredrag om hans tur i 14 dage med et Tall Ship 

Race (Skib) der bliver fundet en dato når vi laver aktivitet kalender. 

 

Er der nogen der går med et ønske om at vi skal afholde et aftensmøde om et emne  

Så meld ind hvis der er noget.  

Vi laver kalenderen d: 14-11-22 for det nye år. 

 



EVT: 

 

Bestyrelsesmødet i november er ændret til 14-11- 22. 

 

                                  Formand                Sekretær 

                                  Per                         Ingolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


