
 

Referat Bestyrelsesmøde 
Egense Sejlklub 

25.04.19 kl. 18.00 
Indkaldte:  Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe (HJT), Jytte Jensen 

(JJ), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Jane Nielsen (BJN), Suppleanter: Jan L. Larsen (JLL), 

Eskild Ebdrup (EE) 

Gæst:  

Afbud:  

 

Dagsorden 25/4-19:  

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Rundsendt og godkendt  

 

1A: valg af ordstyrer 

- JBS 

 

1B: valg af referent 

- BJN 

 

2:Godkendelse af referat 28/3-19  

- Rundsendt og underskrevet 

 

3:Formanden: 

Servicekaj:  

- Projekt afleveret fra Arkil. 

-  J.B. Coating til renovering, pris indhentet – rød ja. afventer lovet afleveret lørdag 27/4 

- Indvielsen 1. maj kl. 8.00 Lars Peter Frisk og AVAS  

 

4:Næstformanden: 

 Havnefoged/pedel 2019: 

- Jobcenter jobkonsulent Carsten  

- Opstart og oplevelser  

 

Fiskerhuse 37-48: 

- Stort set færdig. 

- Grundleje for hus nr. 45 er indbetalt og overdraget til andet medlem der straks går i gang 

 

Lys & Overvågnings status? 

- I gang  



 

- Mangler lidt grave arbejde og så er der kabel der skal trækkes. 

 

Kongerslev El: 

- Solvarmeanlæg / varme anlægget har givet problemer – der er fundet en fejl der åbenbart 

har været der længere tid. Varmeveksleren og rør tilkalket, nu udskiftet. Bør afkalkes 1 x 

årligt. 

- El til østbroen og vestbroen, masteskurets relæ tavle, lys til arbejdscontainer er i gang 

Y-bomme: 

- Leveret til senere brug  

 

5:Kassereren: 

Zietwing: 

- Rykker status 

 

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 28/3 – nu ->   

 

- Konti og udgifter i balance 

 

6:Sekretær:  

 

Kystbysamrådet: 

- Næste møde 29/4-19  

 

Visit Aalborg: 

- Tekst og foto indsendt, men ikke rettet…! Stadigvæk ikke rettet tilstrækkeligt. Foto fra før 

2008 

ES – Børne/unge sejlads: 

- Status møde 29/4 

VMV- Udvalg: 

- Næste møde 30/4-19 kl. 19. Planlægning af bl.a. Havnens Dag 25/5-19. 

- Midler fra VMV-sekretariatet søgt 25/4 

- Sponsor gaver  

 

Kalender:  

• Standerhejsning – sidste lørdag i april  -27/4-19 kl. 10.00 

• Maritimt stumpemarked – salg af grej fra trailer - 27/4-19 kl. 12.00-16.00 

• Til rigger fest tun mousse & Kogt skinke m/gemyse 75 kr.- 27/4-19 kl. 18.00 



 

• Forårsfiskeri for alle/børn u. 16 år ifølge med voksne -28/4- 19 kl. 8-14 

• Indvielse af Service Kajen med taler/ kaffe/rundstykker – 1/5-19 kl. 8.00 

• Søsætning    -1/5 -19 kl. 8.00 

• Søsætning    -4/5-19 kl. 8.00 

• Arbejdes søndag frivilligt arbejde på havnen - 5/5-19 kl. 9.00 

• Naturvejleder Ole Henrichsen havnens spisekammer - 5/5-19 kl. 13-14 

• Store kagebord     - 5/5-19 kl. 14-16 

• Arbejdes onsdag frivilligt arbejde på havnen - 8/5-19 kl. 9.00-13.00 

• Søsætning    - 11/5-19 kl. 8.00 

• Maritimt børnearrangement – lær at høste skaldyr - 12/5-19 kl. 10-13 

• AOF Speedbåd certifikat – tilmeld på AOF  - 11.+12/5-19 kl. 9-17 

• Arbejdes lørdag frivilligt arbejde på havnen - 18/5-19 kl. 9.00 

• Arbejdes onsdag frivilligt arbejde på havnen -22/5 -19 kl. 9.00-13.00 

•  Bestyrelsesmøde    - ?/5-19 kl. 18.00 

• HAVNENS DAG 2018   - 25/5 2019 kl. 10-15 

• Egense Hjørnets Ejerlaug OGF på havnen  - 26/5 2019 kl. 10-12 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

 

8:Informationer siden sidst:  

Sit on top kajak: sponsorat? 

9:Lidt blandet 

10: evt.  

11: Næste møde dato 23/5 kl. 18 

 

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 27/3 2019. 


