
 

Referat Bestyrelsesmøde 

Egense Sejlklub 

27.02.19 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), Kurt Pedersen (KP) 

Gæst: Jørgen Folkvang / bestyrelsens forslag til dirigent OGF 9/3-19 

Afbud:  

 

 

Dagsorden 27/2-19:  

1:Godkendelse af dagsorden. 

- Rundsendt og godkendt 

 

1A: valg af ordstyrer 

- JBS 

 

1B: valg af referent 

- BJN 

 

2:Godkendelse af referat 30/1-19 

- Godkendt og underskrevet 

 

2A: OGF – forberedelse: 

- 2. indkaldelse og indsendte forslag gennemgås og godkendes> gennemgået og tilrettet 

- Årsrapporten 2017/18 -> uddelt  

- Dirigent og referent -> Jørgen Folkvang & Bruno Larsen 

- Bestyrelsesberetning gennemgås og godkendes 

- Lokale situation / tilmeldinger -> sidste tilmelding 1/3 – Mou skole er gratis og en 

mulighed om vi runder mere end 80. 

- Afstemninger hvor mange?  

- Forplejning -> Mou hotel JA Pris tilsendes 

 

3:Formanden: 

 

Havnefoged/pedel 2019: 

- Jobcenter jobkonsulent Carsten har fremsendt 6 ansøgninger til stillingerne 

- Udvælgelse af hvem der skal til samtale, dato for en sådan? 

- Bestyrelsen enes om at kalde ind til samtale  



 

- ->deltager: JB (om har tid); HJT; JLL; EE 

- Indkaldes: xxxxxxx Dato: torsdag den 7/3-19 kl. 10 med ¾ times mellemrum 

 

Servicekaj:  

- Projekt klar til at blive støbt og mastekran fod er monteret og klar, Mastekranen er hos 

J.B. Coating til renovering, pris herfor max 5000 kr. 

 

4:Næstformanden:  

Fiskerhuse 37-48: 

- 3 grund lejer har endnu ikke gang i at opføre et hus, skal de have en reminder?  

- der skrives en reminder og stilles spørgsmål om, hvorvidt de kan færdiggøre opbygningen 

inden 30 dage 

 

Lys & Overvågnings status? 

- Desværre er det gået lidt i stå igen! 

 

5:Kassereren: 

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. 

- 2. rykker udsendt 27/2 med sidste betalings dato 6/3, herefter nyt indmeldelses gebyr for 

genoptagelse af medlemskab. 

- Kursus i Egå 6/3-19 BJN deltager 

 

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

Spar Nord: 

Sparekassen Vendsyssel: 

Gennemgås. 

Kopi af balancen til referatmappen medtages af kassereren. 

 

6:Sekretær:  

 

Kystbysamrådet: 

- Næste møde 26/3-19 BJN deltager 

- OGF i Egense Forsamlingshus 19/3 kl. 19 

 

AAU Arkitekt og design studerende: 

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

- BJN har telefon møde 11/3 



 

  

Visit Aalborg: 

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

Super kursus der gav ny info og inspiration. 

ES – Børne/unge sejlads: 

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

Limfjordsrådet: 

- Henrik Sonne har været til møde 27/2 om projektet 

VMV- Udvalg: 

- Næste møde 20/3-19 kl. 19. Planlægning af bl.a. Havnens Dag 25/5-19. 

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

- VMV kick off Nordjylland 11/3-19 

Primus Motor Fundraiser: 

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

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

kurset. HJT har forslået ”nord dige broen” 

Boat Show 2019 Fredericia: 

- Hals – Mou – Egense samarbejder om bustur 2/3 – 18 ES-medlemmer med.  

13/3 kl. 10 Aftale om besøg og ”undervisning” hos Aalborg Kommunes Tilgængeligheds vejleder 

Kit Bos.  

- Jytte, Torben, Eskild, Lars og BJN deltager 

 

Kalender:  

• Bestyrelsesmøde    -27 /2-19 kl. 18.00 

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

• AOF Dueligheds undervisning Mou Bro  - 2.+3/3-19 kl. 10-16 

• Bestyrelsesmøde    - 28/3-19 kl. 18.00  

• Ordinær generalforsamling   - 9/3-19 kl. 10.00 

• Efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde - 9/3-19  

• Medlemshyggeaften   - 14/3 2019 kl. 19-21.30 

• AOF Dueligheds undervisning Mou Bro  - 16.+17/3-19 kl. 10-16 

• AOF Lær førstehjælp med dit (barne)barn  - 23/3 kl. 10-13.30 

• Hjerteforenings kursus GIV LIV  - 6/4-19 kl. 10-11 



 

• AOF Lær førstehjælp med dit (barne)barn  - 13/4 kl. 10-13.3 

• Bestyrelsesmøde    - ? /4-19 kl. 18.00 

• Store Oprydning/rengøringssøndag  -7/4-19 kl. 9-14 

 

 

7:Bestyrelsesmedlem:  

 

8:Informationer siden sidst:  

- EL valg af dette 

- Kajak/skydepram på land betalinger? Skrive mail til Kjeld Fredsgaard og Ove Styrmand 

- Flere artikler er udgivet i flere lokale ugeaviser og nye på vej + FLID & FAKTA 

BLADET 

- Aktivitets & Lokale tilskud Aalborg Kommune frister  

- Ren Natur i sponsorat JA vi er med 

- Tall Ship race parkering på Egense Sejlklubs areal. Ja tak til støtteforening Egense 

friskole er parkeringsvagter. Der tages kontakt til Tall Ship Race sekretariat og Politiet. 

Mou Hotel forplejning.  

 

9:Lidt blandet 

- Slæbested, JLL kører pæl og sten bort. 

10: evt. 

  

11: Næste møde dato 28/3 kl. 18 

 

 

 

 

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 26/2 2019. 


