
NØRRESUNDBY 

SEJLKLUB 
Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby  

  nsshavn@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

                                           Referat fra d: 09-01-23. 

 

Deltager: 

Per Dan Torben Normann Karsten Øjvin Ingolf. 

 

1/ EVT Foretræde. 

 

Der var et medlem med en forespørgsels om plads på vinterpladsen, 

Det blev løst. 

 

2/ Godkendelse af referat fra d: 05-12-22 (Godkendt) 

 

3/ Mail 

Der har været et par stykker der er sendt ud til medlemmerne, og 

Resten til bestyrelsen. 

 

4/ ANF: 

a. Referat fra møde med Aalborg Kommune 

b. Orientering om møde med Aalborg kommune PS & PSA 

c. Orientering om møde med COWI PS & PSA  

d. Orientering om arbejde med ”ny havn” e. Møde havnepolitik 26. januar  

 

A/ B 
Christian opsummerede, at der er lavet en rapport af FLID for samtlige havne under Aalborg 

kommune, og at Aalborg kommune betaler 50 % af udgifterne til opsætning af stiger og 

redningsudstyr, hvis havnene laver det som er peget på. 

 

 Peter, der opsættes gratis, stiger fra Trygfonden, de eksisterende stiger ses efter og måske 

suppleres der op. Det ville være smart hvis Aalborg Kommune kom med oplæg til skiltning, 

så det er ens for alle havne.  

 

 



Rene, skiltetyper på havnene er nævnt i FLID, ønskeligt at Aalborg kommune laver det. 

Christian afklarer det hos FLID. Jan, ikke alle punkter syntes relevant, f.eks. er der foreslået 

opsat 2 stiger på et meget lavvandet sted som ikke rigtig giver mening. Christian tager 

kontakt til FLID med ønske om revidering af planen.  

 

c/ 

Cowi er blevet at kontakte for at høre hvad de mener om at søge fonde til 

projektet, vi har været i kontakt med nogle der har fået nogle beløb fra flere 

fonde, de skal jo så have et beløb for at hjælpe med ansøgninger. 

 

 

d/ 

Det er blevet godkendt fra farvandsdirektoratet, at den planlagte udbygning på 

ca. 17 meter længere ud i fjorden - et godt skridt på vejen. 

 

Men der er jo stadig ikke garantier der er mange ting der er i spil inden den nye 

havn bliver til noget! 

 

Så er der et møde om havnepolitik d: 26 januar, hvor Per Karsten og Normann 

deltager, det er en opfølgning på tidligere møde. 

 

Aalborg Kommune har besluttet, at den del af broen mod nord som hælder, 

bliver lavet inden første søsætning. 

 

Uddybningen i havnen er ikke kommet en dato endnu. 

 

5/ Bordet rundt. 

 

Normann. 

Vand og El ser fornuftig ud  

 

Der er besluttet at vi fra Carlsberg modtager en anden maskine, som kan laves 

om til mobil-pay ?, det får vi gjort. 

 

Der har været en morgen hvor man ikke kunne taste sin kode til klubhuset, og 

derfor ikke kunne komme ind, men det blev løst.  

 

Ellers ikke noget. 

 

 

 

 



Karsten. 

Regnskab ser fornuftig ud, og ligge nogen nær som sidste år. 

 

Men der kommer et mere gennemgribende regnskab når året er gjort op. 

 

El-priserne er kommet lidt mere i balance, man kan jo ikke forudsige noget i 

denne tid. El på havnen vil blive tilpasset løbende til de priser vi giver 

 

Ingolf. 

Der er lige nu 7 på venteliste, hvoraf vi får plads til de 5 i første omgang. 

 

Der har været 4 opsigelser i den sidste mdr. da opsigelserne skulle være 

sejlklubben i hænde senest d. 31-12-22 ellers er man stadig medlem. 

 

Torben har lavet oversigt over hvad pladser der er at gøre godt med. Dem på 

ventelisten får løbende besked. 

 

Husk der er foredrag med Per Sahlertz d. 07-02-23 i klubben 

Der kommer nærmere info. 

 

Dan 

Dan har fået tilbud fra vognmanden til turen til Fredericia bådudstillingen 

Det vil pr person komme til at koste 100 kr pr person med adgangsbillet, 

Der vil komme mere info. 

 

Så vil der også være fællesspisning i Feb. marts nærmere info. 

 

Per Generelle punkter. 

 

Vi har været i gang med vores vedtægter, og få dem rettet til. 

Så det skulle også været på plads, bliver fremlagt på generalforsamlingen. 

 

Plan for generalforsamling er på plads 

 

 

 

 

                                    Formand                 Sekretær 

                                    Per                           Ingolf  


