
 

        Bestyrelsesmøde 
 Egense Sejlklub 

 30.5.18 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), Havnefoged Kurt Pedersen (KP) 

Afbud:  

 

Dagsorden 30/5-18:  

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Ok 

1A: valg af ordstyrer 

- JBS 

1B: valg af referent 

- BJN 

2:Godkendelse af referat 25/4-18  

- Ja og underskrevet. 

 

3:Formanden: 

Sct. Hans båltaler: 

- Jens Lauritzen Formanden for Limfjordsrådet 

Grus Vej: 

- ??? -> skriver en undring 

Solvarmeanlægget: 

- Kongerslev El / service aftale? Tilbud fremsendes. Ikke modtaget endnu. 

Der skal findes fejl på systemet og repareres.  

Ansøgning byggetilladelse af 12 nye fiskerhuse? 

- Indsendt 29/5-18 er under behandling. 

- Betingelser for medlemmer der lejer sig rettighed til at opfører et fiskerhus er først til 

mølle-princip, kun ét hus pr. medlem. Og opførsel inden standerhejsning 2019 

Medlems henvendelse: 

- Opførsel – løse hunde 

- Genudsend om løse hunde fra juni 2016. 

Møde Aalborg kommune vedr. tilskudsordninger & puljer: 

JB, EK, BJN deltog 

Servicekaj: 

- A1 Consult – BJN med I projekt der nu er næsten klar til udbydes for tilbud. 

 

4:Næstformanden:  



 

Container: 

- JBS stål dør der kan bruges til den anden ende. 

Bedding ved optimist slæbested: 

- 2 x 16 m jernbane skinner + vogn afventer levering fra AVAS. 

Arbejdes onsdage: 

- Knud Erik Sørensen tovholder rolle om onsdagene 

- Flagstænger fra Dokkedal Borgerforening – der foræres endnu ca. 20 stænger. BJN mail 

til Gert Frølund om opsætning af flagstænger og banner – Gert Frølund godkendt dette. 

Uddyber:  

- Svendborg svigtede aftale 

- Ny straks tilladelse i Miljøministeriet 

- Rederiet Limfjorden fandt hul til at komme og uddybe. Har gravet 3½ dag.  

Klaptilladelser: 

- Indsendt august 2017. Lidt i stampe pga TBT – afventer Aalborg kommune 

Ramslag: 

- Kasseres – lånt skærebrænder – skal helst væk før 9/6 

 

5:Kassereren:  

Zietwing Firma med database, fakturering, bogføring o.m.a. i et: 

- Status på skyldner?  

- 2 sendt til HOKAS for udsendelse af inkassovarsel. 1 har betalt. 1 videresendes til 

Inkasso. 

Nye medlemmer: 

- 25 nye medlemmer 2018 indmeldt siden 25/4 2018 til 30/5 2018   

- Statusmedlemstallet 30/5-18 i alt 301 medlemmer, hvor de 48 er børne/unge medlemmer 

 

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 30/5 – 

 

Spar Nord: 

Brændstofkonto  

Fest/Aktivitetskonto:  

Foreningskonto/Drift:  

Foreningskonto:  

Foreningskonto:  

 

Danske Bank - Mobil Pay overført til drift konto Spar Nord  

 

Sparekassen Vendsyssel: 

Kontant konto:   

Mobil Pay konto: 

 

Fin balancer på diverse konti. 



 

 

6:Sekretær:  

Kontoret: 

Egense årets landsby Aalborg  

- 3 Banner klar til opsætning – 1 sætte ud mod færge ved dige mellem kommune bassin og 

ES-matrikel. 1 på gavlen af Egense Borgerforening. 1 i sydlig ende af Egense. 

Kystbysamrådet: 

- Kort orientering om emner der er rundet fra øvrige foreninger. 

-  Næste møde 26/6-18. BJN forventer at deltage. 

AOF: ”den nære aftenskole” Kystbyerne/Dokkedal+Mou+Egense 

- Nyt efterårsprogram på vej – ES udbydes der VHF 

Nyhedsbrev Maj/Juni 2018 / Indhold 

- April/maj ikke skrevet pga travlhed… 

- Nyhedsbrev indhold?  

- Genudsend skriv vedr. hundeloven fra juni 2016. 

- Sendes BCC/ d.d. 

VILD MED VAND/ Havnens dag 2018: lørdag 9/6: 

Planlægningsmøde 6/6 kl. 18  

- Planlægning 

- Opgavefordelinger 

- Sponsor gaver  

- Frivillige søges 

Fundraiser: 

- Flere ansøgninger i proces. 

Musik langs kysten – Dokkedal dag 10/8-18 kl. 18: 

- Sun Dance Duo.  

- Program på vej ud. 

- Mad fra Mulbjerg kro aftalt 

- Medlem Ivan Nielsen medhjælper på projektet 

- Koda & Gramex –obs på ved arrangementer. 

FLID:  

- Persondata forordningsloven kursus Marselisborg 7/5 

- Hvad vil vi? Hvad skal vi? Og hvem gør det? 

- BJN Data ansvarlig 

- Udsende anbefalet tekst til medlemmer og sørge for oprydning af ud nødvendige papirer 

på kontoret hvor i indgår medlemsoplysninger. 

Sejlsikkert: 

-  seminar 5/5 Egå 

- Nye kampagne materialer. 

 

Kalender:  

• AOF – Skævevinkler, nærmotiver og naturoplever - 2/6-18 kl. 10-14 



 

• Arbejdsdage for medlemmer   - 6/6-18 kl. 9-14 

• VMV udvalgsmøde   - 6/6-18 kl. 18-21 

• AOF – Vi laver mini havhaver   - 8/6-18 kl. 14.00-16.45 

• HAVNENS DAG 2018 – aktiviteter for alle  - 9. juni 2018 kl. 10-16 

• AOF – STAND UP PADDLING introkursus - 9/6-18 kl. 10-12 & 13-15 

• Arbejdsdage for medlemmer   - 13/6-18 kl. 9-14 

• Sommerfiskeri for alle   - 16/6 2018 kl. 8-14 

• Sommerfest for alle – pattegris med salat 65 kr pr pers - 16/6 2018 kl. 18.00 

• Maritimt børnearrangement -    - 17/ 6 2018 kl. 10-12 

• VMV udvalgsmøde Evaluering   - 19/6-18 kl.19-21 

• Arbejdsdage for medlemmer   - 20/6-18 kl. 9-14 

• Bestyrelsesmøde    -? /6-18 kl. 18.00 

• Sct. Hans Aften - børnebål heksene kommer sejlende - 23/6-18 kl. 17 

• Sct.Hans Aften båltaler Jens Lauritzen, Limfjordsrådet - 23/6-18 kl. 20 

• Arbejdsdage for medlemmer   - 27/6-18 kl. 9-14 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

- JBS graver af til handicap sti på nokken – til delt bevilling fra tilgænglighedspuljen 

Aalborg kommune. 

 

8:Informationer siden sidst:  

 

FLID: 

- 3 relevante Kurser til efteråret udbydes – Aalborg kommune søges om tilskud hertil. 

- Sidste nye medlemsblad FLID & FAKTA – artikel om EL & Vand afgifter EK & BJN 

samarbejder herom. 

Marine News: 

- Flere artikler om flydebroer HJT nærlæser disse i forhold til ES-valg ud i fremtiden ved 

broernes udskiftning. 

Miljø- og Fødevareministeriet/ Affaldsplan: 

- Affaldsplan skal udarbejdes hvert 3. år JB & BJN sørger for dette. 

- BJN bestiller diverse piktogrammer hos FLID og udarbejder en vejledning til hvad der 

kan sætte ind i miljøstationen. 

Brolister: 

- Bestyrelsen enes om at så længe der er ledige pladser på jolle broen flyttes joller efter 

behov fra Øst- og vestbroen til Jollebroen. En del jolleejere er allerede blevet bedt om at 

flytte. 



 

- Der er oprettet venteliste for større både der ønsker pladser i 2019. Det kræver aktivt 

medlemskab for at blive skrevet op på denne. 

 

9:Lidt blandet 

- Ansættelses kontrakt KP underskrevet. 

- Shell GTL henvendelse igen – der er flere jyske havnen der nu har GTL men ES ønsker 

endnu at afvente udviklingen. 

- Gæstesejler har information om, hvor der kan købes borer rør der er billigere end 

træpæle. Og Allan Juhl fartøjet kan vibrere rørene ned. 

-  

10: evt. 

- Køleskabs kapaciteten er ikke optimal, når der sker meget på havnen til diverse 

arrangementer! Bestyrelsen enes om indkøb af sådanne der i sommerdagene kan stå ude 

på nordsiden af klubhuset til opbevaring af mad for gæstesejlere/medlemmer.  

  

11: Næste møde dato 28/6 kl. 18  

-  Juli SOMMERFERIE 

 

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 30/5 2018. 


