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Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. september 2018 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
OS=Formand Ole Skjaerbaek. TS=Næstformand Thyge Steffensen. PNA=Kasserer Peder N. 
Andersen. CG=Husinspektør Christian Gram. CS=Fartøjsinspektør Claes Strue. MA=Sekretær 
Michael Andreassen. SBR=Aktivitetsleder Søren Bak Rasmussen. JM=Junior- jolle- og 
handicapleder Jakob Marquard. HJS=Sejlerskoleleder Hans Jørgen Simoni. 
 
Afbud: MA.     TS og OS refererer 
 
Formanden udpegede næstformanden TS som ordstyrer. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt med flg. tilføjelser: 
pkt 6A: Godkendelse af salgspris på hal 2, Vinterhallerne /PNA 
pkt 6B: Godkendelse af vedtægter for ny andelsforening ”Valhalla” /OS 
pkt 9: Beregning af anciennitet for passive medlemmer /PNA  
 

3. Orientering & afklaring – formand, kasserer, udvalg. 
 
Formand:  
OS deltog i andelsforeningernes fællesmøde d.10.september, hvor det blev besluttet at 
oprette en arbejdsgruppe der skal udarbejde forslag til brugsaftaler mellem ANF, AS og AF, 
samt at diskutere andre relevante forhold, der kan harmonisere vedtægter og regler i AF. 
Gruppen består af 2 personer fra hver andelsforening samt AS’s bestyrelse. OS og TS 
deltager. 
 
OS har opfordret initiativgruppen til at invitere bestyrelsen fra ”Valhalla” med i gruppen. 
 
Kasserer: 
Der er bestilt landstativer for 200.000kr. for at dække det voksende behov. 
 
Husinspektør: 
En udskiftning af køkkenets opvaskemaskine er i gang. Der forhandles om en maskine med 
større kapacitet.  
 
Onsdagsholdet starter op, onsdag d. 19.september. 
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Fartøjsinspektør: 
Så fik vi lavet renden til det nye lys ved jolle-parkeringsplads. Der mangler stadig at blive 
rejst en mast. Der er blevet gravet to huller til masterne. Disse vil blive fyldt når dækjern er 
og dåser er monteret, her er årsagen til manglende lys ved P/ travelift. 
 
Vi har et hængeparti med el på tilkørselsvejen. Jeg har været ved ANF for at se tegninger, så 
nu ved jeg hvor jeg skal lede. 
 
Tak til Jakob for hurtig indgriben ved hane på de nye haller. Det er tredje plastkobling der er 
gået i stykker. 
 
Uheldet ved slæbestedet, hvor bommen gik ned mellem bil og båd, er afsluttet med en 
mindre kompensation og bommen er justeret. 
 
Aktivitetsudvalget: 
Der var 12 både med til Nibe, vi var 32 til spisning, vejet var fint og alle hyggede sig. 
 
Legebåd og bøjer er blevet gravet ned, onsdags holdet laver træramme , faldsand indkøbes. 
 
Status nye bådhaller, byggeri starter uge 39 og forventes færdig uge 45. 
 
Steen Frederiksen får datoer til møder i huset for nogle foreninger, der arrangerer møder, 
hvor AS-medlemmer har adgang. 
 
Sejlerskolen: (punkter, der ved en fejl ikke kom med i sidste referat) 
Sejlerskolen er kommet godt i gang efter sommerferien, og der har ikke været 
nævneværdige problemer med ”Mille”. 
 
Uddannelse: Om det skyldes den gode sommer og VM på Århusbugten, ved jeg ikke, men 
interessen for deltagelse i vores vinterkursus til duelighedsprøven, har aldrig været større, 
ligesom vi også har en del tilmeldinger til Sejlerskolen 2019. 
 
Vinterkurset starter mandag, den 22. oktober, og forventes afsluttet uge 12/2019. 
Jeg har lavet ny aftale med Jens Juhl om, at forestå undervisningen i lighed med sidste år,                                    
og på samme betingelser. Der er ”fuldt hus” med 22 elever og en venteliste med 4. 
 
Sejladsudvalget: 
Kapsejladsen d.25.august blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte.  
 
Hovedkapsejladsen d.1.september havde 12 deltagende både. Folkebåden ”Solofiden” fra 
Sejlklubben Limfjorden vandt. 
 
Junior/jolleudvalget: 
Intet nyt 
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4. Forslag vedr. havnen /CS 
a) Indretning af en afskrabningsplads: Opsamlingsplads for afskrabet bundmaling er stærkt 
tiltrængt. CS spørger hos ANF om regler for indretning og et projekt laves til forelæggelse i 
bestyrelsen. 
 
b) Prisen på et kortvarigt løft af både ved bundrensning bør sænkes. Kassereren henviser 
forslaget til vedtagelsen af næste års prisoversigt. 

 
5. Landpladser /OS 

a) Hvordan skabe mere plads?  
OS foreslår at fjerne 3 læhegn samt fundere græsplænen mellem landplads 2 og 4, hvilket 
vil give ca. 40 ekstra bådpladser og dermed kompensere for den ekstra plads bådhallerne 
optager. PNA vil forelægge behov og løsningsforslag i ANF. 
 
Pladserne mellem bådhallerne kan benyttes som landpladser, men vil give logistiske 
udfordringer. Dertil kommer at der ikke er etableret strømskabe mellem hallerne. 
 
b) Hvordan søge tilladelser og financiering?  
Kommunen skal godkende fjernelse af læhegn og inddragelse af græsplæne. PNA 
undersøger gennem ANF. Financiering undersøges inden næste bestyrelsesmøde. 
 
c) Placering af både på landpladserne. 
OS henstiller til at der i så høj grad som muligt tages hensyn til medlemmernes ønske om 
placering på landpladserne, under hensyntagen til hvad der er praktisk muligt. CS gjorde 
rede for de mange hensyn, der afgør placeringen af bådene (størrelser/med og uden 
master etc) og lovede øget opmærksomhed på afstanden mellem bådene på 
landpladserne. De hensyn der skal tages i forbindelse med placering af bådene, vil blive 
beskrevet på hjemmesiden. CS og Lennert laver en god plan. 
 

6. Vinterhallernes ekstraordinære generalforsamling. Behandling af ændrede vedtægter 
Ændringerne i foreningens vedtægter, der blev vedtaget på foreningens ekstraordinære 
generalforsamling d. 23/8, blev drøftet. Da bestyrelsen ønsker at vedtægterne i klubbens 
andelsforeninger bliver harmoniseret, blev det besluttet at udsætte beslutning om 
godkendelse indtil vedtægter for alle andelsforeninger forelægger i foråret 2019.  
(Det er efterfølgende aftalt med Vinterhallerne, at bestyrelsen godkender vedtægterne 
med forbehold for ændringer i foråret 2019)  
 
6A) Godkendelse af salgspris på hal 2, Vinterhallerne 
Kassereren bekræfter, at salgsprisen for ”Vinterhallernes” hal 2 er i overensstemmelse med 
de nu gældende vedtægter og bestyrelsen godkender. 
 
6B) Godkendelse af vedtægter for ny andelsforening ”Valhalla” 
Vedtægterne blev midlertidig godkendt med forbehold. Når øvrige andelsforeningers 
vedtægter foreligger i foråret 2019, skal Vahlalla’s vedtægter harmoniseres med de øvrige 
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andelsforeningers.  
 

7. Medlemsmødet d. 16. oktober 
OS sammensætter mødets dagsorden og beder alle, der ønsker taletid, at sende 
programpunkter, en overskrift og estimeret tidsforbrug snarest. Mødet er fra 19 til 21  
 

8. Beregning af ancennitet for passive medlemmer /PNA 
Det ønskes overvejet, om beregningen af ancenniteten for passive medlemmer, der bliver 
aktive igen er rimelig. Nuværende regel fastholdes. 
 

9. Eventuelt 
OS oplyser, at den snart kommer en dato for et møde med nye medlemmer. Indbydelsen til 
mødet vil komme på hjemmesiden og blive sendt til medlemmer, der er kommet til siden 
sidste møde. 
 
Inspireret af prisstigning i VB og SL bør vi overveje landpladsbetalingen for både , der 
langtidsopbevares uden af komme i vandet. Det henvises til næste års prisoversigt. 
 
 
Referent: Thyge Steffensen / Ole Skjaerbaek 


