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Referat fra bestyrelsesmøde den 26. februar kl. 1800

Alle tilstede undtagen Christian.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt 

2. Godkendelse af referat af møde den 15 jan.2018

Godkendt.

3. Orientering udvalg.
Junior/Jolle/Handicap

Havn
Kontrol af gæstebåde-Lennert og Claes deltager i et møde herom hos politiet den 08.03
Overvågningskamera ved Slæbestedet: opsættes
Grønt område ved Jolleplads-store betonbrokker: kan stamme fra afgravning af volden ved 
Grejhallen.
Behov for tilgængelighed ved bådpladser: vurderes i det enkelte tilfælde – egnede bådpladser 
tildeles afhængigt af muligheder for passende plads ift. bådstørrelse m.m.
Vand mellem bådhaller: opstillingspladser reguleres efter behov- det er ikke muligt af fjerne vandet 
fra pladserne idet der ikke er fald på arealerne.
Liftstropper: efterset af Fyns Kran:  behov for udskiftninger.
Åbning af vand på pladserne/broerne: der stiles efter 21.03, medmindre der er frost.
Arbejdstilsynet: har varslet besøg efter den 16.03.

Hus
Intet nyt.

Aktivitet

Uddannelse/sejlerskolen
Intet nyt.

Kølbåd
Intet.

4. Orientering
Sekretær
Intet.

Kasserer
Regnskab godkendt og underskrevet

Formand

Skydebanevej 40, 9000 Aalborg
Tlf.: 98 102575

www.aalborg-sejlklub.dk



                         Aalborg Sejlklub                           

1. NØJ kreds: Egense Sejlklub vedtog på GF i januar udmeldelse af DS med omgående virkning, 
det kan dog først blive 31.12.2018.
2. DS-GF afholdes på Nyborg Strand den 17 marts- LG deltager (på kredsens vegne), samt deltager 
i Kredsnetværksmødet samme dag.
3. Claes og undertegnede deltog i regionsmøde FLID I Frederikshavn den 25 jan, der deltog også 
repræsentanter fra VB og SL. Der er gode tilbud om billigere optagelse af havne og tilbud med 
fællesforsikringer på en række områder. AS og de andre klubber bør overveje om besparelser på 
forsikringer kan opveje pris på medlemskabet af FLID.
4. Legeplads med båd: miljøgodkendelse/byggetilladelse skulle nu være ok, afventer modtagelse af 
dokumenterne.
5. Der er GF i Grejhusene d. 01.03- formanden deltager.

5. ANF- orientering PNA
Intet nyt.
Brugsaftaler træder i kraft i forbindelse med ANF godkendelse og vedtægter for de enkelte haller o. 
a. skal tilpasses.

6. Generalforsamling: dirigent, tjekliste /opgaver, regnskab/budget, indkomne forslag (3 forslag) 
valg/kandidater, endelig dagsorden m.m., udsendelse m.m.
Opgaverne blev fordelt på mødet

7. Drøftelser/ beslutninger: 7.1-Prislister 2018-2.
Ingen kommentarer til prislisten.

7.2-Ansøgning Nyt Handicaphus- budgetforslag-rev. februar 2018.
Penge fra handicap til handicapbus og benzinskur 250.000 kr. skal søges. Skal være tilrådighed for 
klub og IHA.

7.3- Forslag fra GMJ vedr. mobile skure som blev drøftet- formanden sender kommentarer til GMJ.
Der afventes svar.

7.4-Webmaster-drift af hjemmesiden fremover.
Vi har ikke fået en Webmaster – der søges en person som vil påtage sig dette.

7.5-Legeplads: anlægsbudget- godkendelse.
Budget 10.000 kr. - afventer forventet godkendelse.

7.6-Brugsaftaler Andelsforeninger endelig version - godkendelse.
Brugsaftaler lokalt i AS vedr. haller o. lign skal tilpasses i forhold til at overholde ANF/AS 
brugsaftaler. LG sender udkast til brugsaftaler for Andelsforeninger ud til formændene.

7.7-Grønt område Jollepladsen-retablering – opfølgning.
Planering af området er nødvendig men må afventer til næste år af hensyn til vejrliget.

7.8-Persondataloven - DS vejledning med henblik på opfølgning.
Vi følger vejledning i forhold til dette, som er kassererens ansvarsområde.

7.9-Forsikringer- opfølgning- medlemskab af FLID.
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Forening af Lystbådsejlads i Danmark koster 7.000-8.000 kr. årligt - evt. indmeldelse via ANF som 
vil medfører en besparelse i kontingent.

7.10-Handicapadgang ved Gæsteindgangen- ansøgning om støtte AS/IHA.
Det aftales at IHA ansøger.

8. Eventuelt.
Afventer udkomme af retssag.
VELUX fonden kan ansøges om midler til jollepladsetablering ved bro 1- ANF spørges via PNA. 

9. Næste møde.

Næste møde d.13. marts. Kl. 18.00.

Referent Michael Andreassen
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