
Bestyrelsesmøde den 2.10.2017  

Luc Chysels: formand. Afbud 

Peder Andersen: næstformand/kasser 

Claes Strue: fartøjsinspektør 

Micheal Andreassen: sekretær. Afbud 

Christian Gram: husinspektør 

Hans Jørgen Simoni: sejlerskole/undervisning 

Thyge Steffensen: kapsejlads 

Jakob Marquard: joller/junior og handicap. Afbud 

 

Dagsorden godkendt 

Referat af 28.08.17 godkendt. 

Orientering fra udvalgene. 

 

Sejlerskolen/undervisning. 

Sejlerskolen 

Vi sejler nu på sidste uge i denne sæson. Claes har de sidste hold torsdag, den 28/09. 

Bortset fra et enkelt havari og vejret taget i betragtning, er sæsonen forløbet godt. 

Jeg kalder instruktørerne ind til et evalueringsmøde omkring 1. december og med 

en julehilsen fra klubben. 

Undervisning 

Starter mandag, den 23. oktober med Jens Juhl som "overlærer". 

Vi havde sat et maks. på 18 elever, men er nu oppe på 20, heraf 

nogle fra Sejlerskolen. Ved dog af erfaring, at nogle tilmeldte udebliver, 

men forventer dog, at vi kan gennemføre kurset med fuldt hus. 

Fartøjsinspektør. 

Der udsendes mail om benyttelse af masterskurer og en orientering om flytning af bådene. 

Det har vidst sig, at teorien om for lidt olie på kranspillet var rigtig.  Dette skyldes vinklen på 

kranen. Vi har fyldt mere på. 

Udbedring af huller ved travelift med kold asfalt er holdbar og vi udbedrer de andre huller. 

Traveliften er blevet svejset og malet 1. gang. 

Tilbud på dæk til travelift forventes godtaget. 

Bagbords molefyr er klar til brug (led lys) 

Flydebro til joller er afmonteret for beslag og montering af brædder er påbegyndt. 

Ansøgning om pæle flytning på bro 4 og 7 vil blive forelagt ANF.  

Der er blevet spredt stabil grus i huller på landpladser. 



Vi laver forsøg med fugletråd i stedet for fuglesnor, da tidligere snor ikke er uv.bestandig. 

Der bliver lukket for vand onsdag den 22.11, sidste lift kørsel d.25.11. 

Husinspektør. 

 

Onsdagsholdet: 

Holdet er startet op og i fuld gang med diverse opgaver. 

Huset: 

Vi har følgende store projekter, som skal gennemføres denne kommende vinter:  

Renovering af gæstebaderum. Drøftes med kommunen for godkendelse af tilskud. Møde aftalt til 

den 4.10.2017 

Skift af varmeveksler i teknikrum: Kommunen sender en energikonsulent ud for gennemgang inden 

arbejdet kan sættes i gang. 

Maling af klubhus inden døre 

Der skiftes vinduesglas ved kaffe- og øl-automaten. Hærdet glas. 

Punkteret rude i klublokale. Alm. glas. 

Der er skiftet lås til køkkenlokalet.  

 

Joller/junior og handicap 

 

Aktivitet 

 

Klub tur til Hals 12 både ca. 35 deltager vi gentager turen til næste år. 

 

Kapsejlads. 

 

I august-september er gennemført 8 onsdagssejladser. Sidste sejlads d.30/9 aflyst p.g.a. vind Dog 

blev afsluttende frokost og præmieuddeling i klubhuset gennemført med max. Deltagelse. 

Kommunikationen med sejlerne er sket på møde (m. aftensmad) i klubhuset, samt i facebook-

gruppen (m. typisk 75 følgere). Tilmeldingen til onsdagssejladserne er endt med 18 både med DS-

kapsejladslicens og 8 både uden. 

Udvalget har brugt forsigtigt af budgettet, og har en sidste udgift til tryksager (plakater og 

”skippermappe”). Forhandlinger herom pågår. 

En fast bøje til markering af baner er drevet fra vest for jernbanebroen til lige øst for 

Limfjordsbroen. Marinehjemmeværnet har lovet at sætte den på land, når vinden går i vest. Så vil vi 

hente den hjem på trailer. 

 

 



 

Orientering formand. 

  

Luc ønsker ikke genvalg ved næste generalforsamling 

 

Orientering fra kasser.  

 

Pt. vurderes det, at vi kan indkøbe de nye stativer uden at skulle trække på kassekreditten, vi vil i år 

få et fornuftig overskud.  

Budgetterne er i det store hele overholdt. 

Perioderegnskab er udsendt til bestyrelsen. 

  

Der har været afholdt syn og skøn over en evt. løfteskade. Syn og skønsmanden giver os medhold i 

næsten alle punkter og hans konklusionen er at stativet ikke er egnet til opbevaringen af båden.   

Den 19.09 blev der afholdt medlemsmøde for nye medlemmer 26 deltog.  

Lars Rasmussen har sået græs omkring grejhallen. 

Hals har oplyst, at der ligger en sten ved Ejerslev havn på 3.5 meter kurven pos. 56.55.138              

E 08.57.278. 

 

ANF 

Der er møde den 5.10 med AK om molen i AS, havnesyn den 7.10 og BS møde den 10.10. 

 

Til godkendelse 

 

Medlemmer der står på land og har betalt for reservation af vandplads skal senest ved årsskiftet 

meddele kontoret om de ønsker at benytte deres vandplads. Der vil dog altid være en plads ledig i 

havnen, selv om klubben har disponeret over den gamle plads.  

Opstramning for brug af masteskurer. Der udsendes mail med påmindelse om reglerne for 

opbevaring af master i masteskurer. Claes får lagt manillemærker i masteskurene. 

 

Til havnesyn den 7.09. Da det er et problem med at have pælepladser til de meste populære både 

(30 til 35 fod,) vil vi anmode ANF om at ændre på nogle af vandpladserne på bro 4 og bro 7. Samt 

ansøge om at vandhaner flyttes op og der monteres slanger. 

 

Lukning af vand den 25.11. Liften kører ikke efter den 25.11. 

 

Gæstebaderum: Der lægges fliser på gulv samt på vægge. Dog males stenvæg i det ene baderum. 

 

2 stk. nye dæk travelift kr. 8.000.00 godkendt. Skiftes den 9.10 

 

 Afriggefest/standerstrygning 28.10.17  

 



 Opsigelse af stativleje. Da manglende stativer skal bestilles senest den 1.09. Skal de medlemmer 

som ikke skal bruge sit stativ, senest den 1.08 give kontoret besked, ellers hæfter de for årslejen. 

 

Medlemsmøde 23.11.17 kl. 19. Forslag til dagsorden senest næste bestyrelsesmøde. 

 

Diverse: 

 

Søren forsætter med at få legebåden på plads. 

Begroning langs stierne eftergås 

 

Næste møde den 6.11.17    

 

PNA den 3.10.17 

 
 

 

 

 


