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Referat fra Bestyrelsesmøde den 24. april kl. 18.00

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat BS-møde den 21.03.2017 og EOG den 06.04.2017.
Begrebet dækningsbidrag i stedet for dækningsgrad i ref. fra BS mødet.

3. Orientering fra Udvalg.
Aktivitetsudvalget.
Standerhejsning d. 22.4 var 100 mennesker til stede med god stemning og alternativ fest om 
aften da den oprindelige var aflyst pga. for få tilmeldinger. 
Afventet tilladelse til nedgravning af båd på legepladsen. 

Junior/jolle
D. 1.4 var der start og klargøring 17 joller på vandet. Der vil udarbejdes plan for madlavning
efter jollesejladsen for børnene. 

Husinspektør
Ikke tilstede.
PDA oplyser en badekabine lukket. Der arbejdes på at få flisebelægning der.

Havneudvalget
Lift udskiftning af lejer 
Bro 9 repareres
Sejladsbøjer repareres med skum

Uddannelse/Sejlerskolen
Vinterundervisningen til den teoretiske del af Duelighedsprøven blev afsluttet med eksamen
den 26.03.2017, og alle bestod med glans. Der er nu 25 tilmeldte i Sejlerskolen, og vi kan 
max. tage 24 elever. 
D. 25.04. var møde med holdregistrering og undervisning.
D. 29.04 var der klargøring af skolebåden og d. 8.05 starter vi sejladserne. Vi mangler stadig
1-2 instruktører.

Kapsejlads
Der er nu 17 tilmeldte både til onsdagssejladserne, heraf 2 fra SL.
Dommerhuset i skudehavnen er et fælles SL & AS projekt som nu kræver maling, men der 
er brugbar maling & pensler i huset, osm Onsdagsholdet forsøges at involveres i 
vedligeholdelsen. Der er stadigt et ønske om et dommerhus ved Marinaen.
Al info til onsdagssejlerne bliver lagt på hjemmesiden d.27.4 og delt ud ved skippermødet d.
3.maj. Startgebyret er også i år 250 kr.

Kølbåd
Der er p.t.13 deltager tilmeldt, men der mangler 1-2 instruktører.
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Legeplads
Se ovenfor.

4. Orientering Sekretær, Kasserer, Formand.
Sekretær intet nyt.
Kassereren orientering om restancer for 42.475 kr. og orienterede om regnskabet. Vi er 
allerede nu ved at have nået vores budgetmål på vand/landpladser og kontingent. 
På kontoen vedligeholdelse af pladser er budget brugt.
Formanden.
Se udsendte om arrangementet.

5. Orientering om ANF.
Spunsvæggen i NNS er lovet færdig senest den 1.05, det ser ud til at holde. På oprydning er 
der en ekstraudgift på kr. 180.000, da ikke var mulig at banke spunsen ned på grund af 
affald. Broen til VB bliver færdig til tiden og der skulle prisen holde.
Den 2.05 er der halvårsmøde med Aalborg Kommune

6. Drøftelser/ beslutninger.

6.1 Vandpladsleje- opfølgning pladsændringer, godkendelses kriterier og priser vedr. flytning/ 
fastholdelse af liggeplads. 

Alle de medlemmer, hvor vandpladsen ikke passer til båden, vil vi forsøge at flyttet til en 
anden plads ud fra det kriterie at dækningsprocent skal ligge på 60% og vandpladsen skal 
passe til båden.  Det er for at vi fremad rettet kan udnytte havnen bedst muligt samt plads til 
nye både, hvor vandpladsen passer til.
Der er medlemmer der ønsker at beholde deres plads. Det vil vi i nogle tilfælde kunne 
tilbyde, mod at de betaler for den større vandplads hvor hele vandpladsen udregnes med en 
dækningsprocent på 66 %. Vandplads tildelingen vil kun blive for et år af gangen.
Hvad angår venteliste vil omlægninger af pladser gå forud for tildeling af ledige pladser 
efter venteliste.

6.2 Vagtplan sommerferie.

6.3 Evaluering af Standerhejsningsdag/arrangementer 22.04
Der skal være aflysning i ordentlig tid ift. deadline så der ikke aflyses i sidste øjeblik.
Flagning i forbindelse med standerhejsning er under aktivitetsudvalget. 

6.4 Bomanlæg: idriftsættelse – pris for medlemmer (hvilken kategori får gratis adgang)
Næsten færdiggjort forventes færdig d.30.4- kun personer med fast vandplads har mulighed 
for adgang.

6.5 Facebookregler 
Version 3 er godkendt og offentliggøres.

6.6 Flagning på havnen - principper ansvarsområde.
Stander til dagligt - splitflag og gæsteflag ved festlige lejligheder.
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6.7 Hjemmesiden- aktivitetskalender- kontrol: ansvarsområde.
Arrangør har ansvaret for aktivitetens data og annoncering.

6.8 Færdiggørelse af grønt område ved Jollepladsen: hvad-hvem?
Huset og rød hal skal færdiggøres.

6.9 Havnereglementrettelse af 24-04-2017 
PNA lægger dette på hjemmesiden.

7. Eventuelt.
Adgang til benzin skur revideres.
Lennart Johansen holder ferie i uge 28,29 og 30
Vibeke Holm Jensen holder ferie i uge 30,31 og 32

Næste møde: 17. maj kl. 18.00

Referent MDA.
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