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Mette Steenberg Glyø 
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 Knud Andersen 

 Torsten N. Thomsen 

  

  

Fraværende med afbud: 

 

 

Godkendelse af referat nr. 2. 16. april 2015 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold 
 

Der er aftalt en lejeplads med Tommy Christensen som har en Albin 25. Tommy er kendt af et nuværende 

medlem i klubben. Bestyrelsen tager ham til samtale snarrest muligt. 

 

Der er indkommet en ansøgning om aktivt medlemskab fra Peter Jordansen, Hjørring. Peter har en motorbåd 

af typen Storø 34. Han tilskrives om en samtale snarrest muligt. 

 

Der er modtaget en ansøgning fra Tommy Urth, Vestbjerg om aktivt medlemskab. Tommy har en Beneteau 

Oceanis 351. Der er for nuværende ikke nogen plads til en båd af denne størrelse, så han tilskrives om at han 

kommer på venteliste, indtil der skulle blive en plads. 

 

Søren B. Rasmusssen har tidligere henvendt sig, for at overgå til passivt medlemskab. Der er efterfølgende 

ikke indkommet kontingent fra ham og han er ikke vendt tilbage på kassererens henvendelser. Han betragtes 

derfor som udmeldt af klubben. 

Den ledige plads som aktivt medlemskab tilbydes det passive medlem, Jesper Hwiid. 

 

Marion Ekstrøm Jensen har købt ny båd. Båden menes at kunne være på samme plads. 

 

Siden sidst og klubbens drift: 
 

Bestyrelsen havde i dag fået fint besøg af aktivitetsudvalget i den første del af mødet. Både bestyrelsen og 

aktivitetsudvalget udtrykte tilfredshed med samarbejdet. Udvalget kunne meddele at julefrokosten i år er 

blevet flyttet til sidste weekend i november for at kompensere for medlemmernes i forvejen travle 

vintermåned. Fisketuren bliver rykket en uge frem til 3. oktober. Det blev i enighed besluttet fremover, at 

genindføre ”goddag og farvel-festen” som afholdes ugen efter generalforsamlingen. 

Den økonomiske ramme fortsætter som sidste år. 

 

Det vandudslip som blev beskrevet i referat nr 1 ved det yderste spor, er blevet udbedret. 

 



Det er besluttet at lægge fliser ned ved juniorbygningen fra broen op til bygningen. 

 

Der kommer nye vandslanger til broerne, da de gamle stadig er klistrede. 

 

Toilettet ved fiskerne bliver skiftet ud til et urinal, for at løse problemet med den nedsunkne kloakledning fra 

bygningen. Desuden laves der et skilt til klubhuset, der henviser til toilettet ved juniorbygningen i det 

tilfælde at klubhuset er aflåst. 

 

Juniorafdelingens følgebåde og påhængsmotorer er fremover forsikret hos Pantaenius som dækker bedre.  

 

Aalborg kommune har lukket deres ordning med bycykler, og det er kommet for øre, at man har mulighed 

for at erhverve nogle af de tilbageværende cykler. Der tages kontakt til kommunen om dette. 

 

Der har været en henvendelse fra Mou Sejlklub omkring et fællesarrangement med juniorklubben i form af 

evt kapsejlads eller lignende. Dette gives videre til juniorafdelingen som er positivt stemt over for dette. 

 

Samtidig har selvsamme sejlklub rettet henvendelse om et evt samarbejde omkring reducerede priser på 

overnatning i vores havne indbyrdes, da Mou ikke er medlem af frihavnsordningen. Dette kunne bestyrelsen 

ikke bifalde. 

 

Nye Projekter 
 

Overdækning ved juniorbygningen til jollerne 

Der er indhentet priser på materialer til overdækningen. Desuden udføres en skitse over projektet som 

overleveres til kommunen. 

Der blev i formandens beretning fra generalforsamlingen nævnt at man havde materialer til projektet. Dette 

er desværre ikke tilfældet. Der er dog afsat 15.000 i budgettet til projektet, og dette forventes at blive 

overholdt. 

  

 

Økonomi: 
 

Økonomien er i god gænge og vi er budgetmæssigt godt med i forhold til året. 

Der er kommet en ny aftale med Aalborg Portland om tilskud til uddybning af renden. Aftalen løber de 

næste 5 år. 

Der er blevet udbetalt aktivitetstilskud fra Aalborg Kommune. 

 

Juniorafdelingen  
 

Der kommer tre skoleklasser i uge 26. hhv mandag, tirsdag og torsdag. Dette vil løbe af stablen omkring kl 9 

om morgenen. 

Dansk Sejlunions aktivitetstrailer er booket hele ugen til dette formål, da den bragte stor fornøjelse sidste år. 

Hvis der er nogen der har lyst til at hjælpe juniorafdelingen med dette, så giv gerne Kurt besked.  

Der følges op på sponsorer til juniorafdelingen. 

 

Eventuelt 
 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 18. juni 2015 

 

 

Ref. Torsten N. Thomsen 


