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BESTRELSESMØDE den 15 januar 2018

REFERAT: V 2

Deltagere: Alle, dog afbud fra Michael Andreassen.

¤ 1-Dagsorden iht. udsendte.

¤ 2-Referat af BS-møde den 11.12.2017: godkendt.

¤ 3-Regnskab 2017: gennemgået, der var ingen bemærkninger. Positivt resultat (overskud havn 
ca.50.000 kr.) skyldes indregning af stativkøb til ca. 300.000 kr. Overskud klub ca. 200.000 kr.
Medlemstal til årsrapport ajourføres.

¤ 4-Budget 2018: godkendt med tilføjelse af ekstra udgift til Uddannelse /Sejlerskolen på 8.000 kr. 
(nyanskaffelser).

¤ 5-ANF: PNA orienterede om regnskab 2017 (resultat/ underskud på 777.000) og budget 2018 
(underskud på 1,4 mio.). Formue ultimo 2018 ca. 2,4 mio. kr.
Havnereglement ANF godkendt af AS-BS.AS –Havnereglement skal ajourføres i overensstemmelse
med ANF-Havnereglement. Brugsaftale ANF/AS for Landarealer: godkendt af AS-BS. 
Brugs- og vedligeholdelsesaftaler Andelsforeninger i AS: udarbejdes/ godkendes i AS-BS og ANF 
når Brugsaftaler for klubberne er underskrevet ved GF i ANF den 28.02.2018.
ANF har forespurgt om der kan etableres en sandblæsningsplads på asfalt med telt og opsamling af 
støv. AS ser positivt på anmodningen, det kan etableres i MFP og beskrivelse/priser udarbejdes 
snarest.
Der er bestyrelsesmøde i ANF den 16.02.2018
AS-BS drøftede håndtering af anvendelse af bådhaller, jollehuse, grejhuse o.l. til erhverv/bolig. Da 
dette er i strid med arealanvendelsen /aftaler med ANF om brug af Landarealer, vil dette fremover 
blive påtalt via Andelsforeningerne.
Opstillingsareal langs Egholm Færgevej: AS anmoder ANF/AK om at bytte de ca. 6.000 m2 som er 
udlagt iht. den gældende lokalplan, til et areal langs Skydebanevej, syd for eksisterende 
opstillingspladser (indenfor volden).

¤ 6-Drøftelser/beslutninger:

6-1 Udkast til Brugsaftale Vinterhaller m.fl.: udkast er principielt godkendt, afventer dog endelig 
godkendelse af Brugsaftale Landarealer AS/ANF (godkendes 28.02 i ANF).

6-2 Dommerhus på Vestmolen: afventer byggeansøgning. Action TS. Nabohøring bestemmes af 
Aalborg Kommune ifm. byggeansøgning. Der er offentlig adgang til Vestmolen via vej langs 
campingpladsen.

6-3 Havnen Bro 6A- rundingen: bestyrelsen besluttede at reservere pladserne til sejljoller/mindre 
sejlbåde (adgang uden motor- private og klubbåde). Mindre motorbåde henvises til andre pladser på
broerne hvor der kan etableres lejdere til adgang til båden.
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6-4 Prislister 2018 udg.1 Gæster/ Medlemmer: LG havde bemærkninger (se vedlagte), disse sendes 
til PNA. Prislister genfremlægges på mødet den 26.02

¤ 7- Eventuelt:

7.1- Junior/Jolleleder: ønsker at drøfte friordning for Juniorer under Aktive medlemmer (max. 2 per 
medlem) om således at Juniorer betaler normalt kontingent. Drøftelsen sker i Junior/Jolleafdelingen,
resultat meddeles når det foreligger.
7.2- Nytårskur 20 januar kl. 18.00: der er 80 deltagere tilmeldt. Bestyrelsen samles til borddækning 
samme dag kl. 10.00.
7.3- Regionsmøde Forening af Lystbådehavne i Danmark (FLID) i Frederikshavn den 25.01.2017: 
Claes og Luc deltager.
7.4- Igangværende erstatningssag/ krav fra Jørgen Nørgaard Thomsen: JNT fastholder krav om 
erstatning via retssag på trods af tilbud om forlig som dækker reparationsomkostninger. Sagen 
optages til retsmøde med vidner fra hhv. sagsøger og sagsøgte (AS). SBR, PA og Palle Klith 
koordinerer/ forbereder retssagen.
7.5- Bom ved slæbestedet- vinteråben: for at begrænse adgangen for gæster til klubhuset i 
vinterperioden (01-11 til 31.03) besluttes at bommen er åben i denne periode.

Ref. LG
26.01.2018
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