
 

Referat Bestyrelsesmøde 
Egense Sejlklub 

30.01.19 kl. 18.00 
Indkaldte:  Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe (HJT), Erling 

Kristensen (EK), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Jane Nielsen (BJN), Suppleanter: Jan L. 

Larsen (JLL), Eskild Ebdrup (EE) 

Afbud:  

 

Dagsorden 30/1-19:  

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Udleveret  

 

1A: valg af ordstyrer 

- JBS 

 

1B: valg af referent 

- BJN 

 

 

2:Godkendelse af referat 7/12-18  

- Udleveret og underskrevet 

 

3:Formanden: 

Fejring af ÅRETS HAVN 18/12 2018: 

- Fin dag ca. 100 gæster i løbet af eftermiddagen 

- Artikel i kommende TURSEJLER blad 

- Hvad så nu? Reklame og promovering? Forslag og priser snakkes om. Tilbud fra 

Tarpline bestilles 2 banner til gavle, 1 til husets syd gavl, 1 skilt til indsejling, L&S 

flag sløjfes, Des Labels sløjfes.  

 

Masteskur: 

- Udført, betalt, refusion af 73 % fra Aalborg kommune 

 

Havnefoged 2019: 

- Hvilke indhold skal denne post have fremad? 

- Flag op og ned? Investering i en automatisk flagstang? 

- Gæstesejler runde? Skal vi blot have mobil pay/kuvertbetaling og så have en til at tjekke 

op indimellem eller? 

- Skal vi have en ansat ”vicevært” til daglig up tjek af havnen? 



 

- BJN -> Mail til Jobcenteret vedr. en fleksjobber eller efterlønner mulighed. Sendt 27/11 

- Jobcenter kontakt aftalt møde 7/1-19 kl. 10 jobkonsulent Karsten, JB & BJN tog mødet og 

snak. Fremsendte jobprofil og aftaler skal godkendes af bestyrelsen. 

- Godkendt og sat i værk afventer yderligere fra jobcenteret 

 

Servicekaj:  

- Folkeoplysningsudvalget har indbetalt 300.000 kr.  

- LAK – har bevilliget og indbetalt 300.000 kr.   

- A1 Consult – Nicolai / Arkill - Johnny projekt godt startet op. Små udfordringer 

undervejs. 

 

4:Næstformanden:  

 

Brolister: 

- Der kommer nu udmeldinger og ønsker om indmelding samt bådplads i 2019 og der 

begyndes at fyldes op med både fra ventelisten. Og gives herefter besked på plads 

mulighed. Ledige er 3 jollepladser og 2 bådpladser vestbroen. 

 

Klaptilladelser: 

- Uddyber har været forbi.  

 

Fiskerhuse 37-48: 

- Godt i proces, dog er 3 grund lejer ikke på begyndt opbygning. Er der ikke påbegyndt 

bygning af fiskerhus, da bort falder lejemålet 

- Fliser må lægges i maksimalt 1 række (fortovs fliser) 

 

Lys status? 

- Medlem er begyndt opgravning, men desværre er det gået lidt i stå igen! 

 

5:Kassereren: 

Nyt fra Revisoren: 

- Årsrapporten er stort set færdig og mangler bestyrelsens gennem gang og underskrift. 

Samt Budget for 2018/2019. Bestyrelsen mødes hos Revisor onsdag 6/2 -19  

- Kritiskrevisor Christina Kronborg er meldt ud. Derfor indkaldes Suppleant Hans Jørgen 

Olsen.  

 

Zietwing: 

- Opkrævninger 1. februar 2019 i proces, nogle få har bedt om udsættelse af 

indbetalingerne. 

- En del manuel fakturering fra kontoret. 

- Medlemmer uden E-Mail modtager manuel faktura. 

- Kursus i Egå 6/3-19 BJN deltager 



 

 

Nye medlemmer: 

- Flere nye medlemmer 2019 indmeldt siden 1/1 2019  

- Udmeldinger er først endeligt overblik over efter alle betalinger er gennemført. 

- Statusmedlemstallet 30/1-19 i alt 339 medlemmer, hvor de 74 er børne/unge medlemmer  

 

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 7/12 – nu ->   

- Fin balance 

 

Sparekassen Vendsyssel: 

- Status med 1000 kr. pr. ny kunde – Ingen medlemmer har tegnet fuldt arrangement 

endnu. Flere har fået en indlånskonto. 

 

6:Sekretær:  

 

Kystbysamrådet: 

- Næste møde 6/1-19 + 28/1 BJN deltog. 26/2-19, næste møde BJN deltager 

- OGF i Egense Forsamlingshus 19/3 kl. 19 

 

AAU Arkitekt og design studerende: 

- Forslag fremsendt – gennemgang heraf, hvad tænker bestyrelsen om forslag? 

- Gennemgås til januar 2019 ->  

Friluftsrådet: 

- Bevilling 50.000 kr. til 2 shelters igangsættelse fra bevilling og senest 3 år. 

- Marna Egense Borgerforening og BJN har haft en snak om samarbejde omkring projekt 

Wellness området 

AOF: 

- Flere gode kurser i kalenderen.  

Det suét sown: 

- Pga manglende frivillige er udgivelsen udsat til 2020 

Projekt bedre kost & mere bevægelse i Kystby området: 

- ES havde 5 deltager. 

- Spændende projekt, hvor opstart forventes til august 2019 

- Med i projektet fra ES Jytte Jensen og Chris Skjødt. 

 

Visit Aalborg: 



 

- Ane Møller har skrevet ny opdatering til Visit Aalborgs Web site om ES + og sendt nyere 

fotos 

- Kultunaut kursus / brug af gratis kalender event. 26/2 kl. 14-16 Birthe Jørgensen & BJN 

deltager 

Musik Langs Kysten/ Dokkedal dage: 

- Sidste møde aflyst pga sygdom, nyt møde afventes dato. 

ES – Børne/unge sejlads: 

- 6 afsted på kursus 9.+10/3 i Idrættens hus.  

- Opstartsmøde 21/1  

- Næste møde 4/2  

Aalborg Kommune Landdistrikter: 

- 7/2 kl. 19 i Gigantium Møde om puljerne i AKA & LAK´s fremtidigt indhold og politisk 

baggrund BJN & Jytte Jensen deltager.  

Limfjordsrådet: 

- Intet nyt p.t. 

VMV- Udvalg: 

- VMV-udvalg ES har haft besøg fra VMV-udvalget i Sundsøre. 

- Næste møde 31/1-19 kl. 19. Planlægning af bl.a. Havnens Dag 25/5-19. 

- Kan bestyrelsen igen bevillige 5000 kr. til dagen? Ja det er ok 

- Midler fra VMV-sekretariatet er endnu ikke besked om. 

- VMV kick off Nordjylland 11/3-19 

 

WEB master: 

- Ros til Lars for god hjælp og hurtig indsats. Vi ”fodre” ham med diverse løbende. 

 

Primus Motor Fundraiser: 

- BJN har vundet kursus i fondssøgning 7/3-19 i Middelfart. 

- Skal udarbejde og indsende et projekt på forhånd til at få sparring på i forbindelse med 

kurset. HJT har forslået et projekt, bestyrelsen godkendt 

Boat Show 2019 Fredericia: 

- Hals – Mou – Egense samarbejder om bustur 2/3-19 

Kalender:  



 

• Bestyrelsesmøde    -30/1-19 kl. 18.00 

• Medlemshyggeaften   - 7/2 - 19 kl. 19-21.30 

• AOF Dueligheds undervisning Mou Bro  - 9.+10/2-19 kl. 10-16 

• AOF Elektricitet på båden Husk tilmelding på AOF  - 13/2 – 19 kl. 19-20.30 

• Maritimt børnearrangement - fastelavnssjov&havnebingo – 16/2-19 kl. 10 

• Temaaften     -?/2-19 kl. 19-21.30 

• AOF Dueligheds undervisning Mou Bro  - 26.+27/2-19 kl. 10-16 

• Gule ærter og lagkage / pris: 75 kr.  - 23/2-19 kl. 18.00 

• Bestyrelsesmøde    -? /2-19 kl. 18.00 

• Bustur til Boat Show   - 2/3-19 kl. 8 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

 

 

8:Informationer siden sidst:  

FLID regional tur/ Aalborg Sejlklub: 23/1 var BJN, Jytte Jensen, Søren Jensen, Kaj Nielsen 

afsted  

- Entreprenør erfaring Hans Jørgen Kallehauge – 2 timer gratis rådgivning vedr. havnens 

tilstand. Har sagt Ja tak for at have et sammenligningsgrundlag i forhold til A1 Consults 

helhedsvurdering. 

- Auto Camper oppe at vende som en god ekstra indtægt. FLID vil være behjælpelig i 

forhold til politisk i Aalborg kommune 

- FLID OGF 27/3 Vingstedcenteret 

- Priser for gæstesejler er pga. pres på havnene i højsæson, begyndt med at opkræve i 

forhold til bredden imellem pælene. Eks. Fra Sønderborg havn. 

 

- Besøg fra Topmatting vedr. skridsikret belægning 

 

- Besøg fra Perseus vedr. plastiktræ og flydebroer, mangler priser.  

 

- Aftale om besøg og ”undervisning” hos Aalborg Kommunes Tilgængeligheds vejleder Kit 

Bos? BJN skriver mail for aftale 

 

- Mail fra: Infomedlemstal: ES ikke udmeldt af DS!!! Så vi skal indberette. BJN skriver til 

DS igen, før videre forløb. 

 

- Flere artikler er udgivet i flere lokale ugeaviser. 

 



 

- Aktivitets & Lokale tilskud Aalborg Kommune frister 1/4 

 

 

9:Lidt blandet 

- Husk overholdelse af indkaldelses tider OGF 

- 1. indkaldelse er udsendt 

- 2. indkaldelse  

- Dirigent og referent forespørgsel  

- Status tilmeldinger? Pt. Er der 20 tilmeldte 

 

Sct. Hans båltaler: 

- Forslag https://www.kystognaturturisme.dk/forside/  sendt og afslag, så nyt forslag! 

 

10: evt. 

  

11: Næste møde dato27/2-19 kl. 18 

 

 

 

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 30/1 2019. 

https://www.kystognaturturisme.dk/forside/

