
 

   

 

Bestyrelse møde 24. november 2021 kl. 18.00 
 

Indkaldte: Formand Jan L. Larsen/JLL; Næstformand Ivan Nielsen/ IN; Kasserer Bettina 

Jane Nielsen/ BJN; Sekretær Lone Schmidt/ LS; Bestyrelsesmedlem Hans Leth/ HL; 1. 

Suppleant Jytte Jensen/ JJ; 2. Suppleant Jørn Baag Simonsen/JBS. 

 

Gæst: 

 

Afbud: IN; JBS 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

2. Ordstyrer: Alle  

3. Referent: BJN 

4. Bestyrelsen:  

- Hals-Mou-Egense Bestyrelses samarbejde -> ES rykker Hals for møde 

 

- Sunrise Coast: JLL syntes dette samarbejde er bredt for langt ud fra det oprindelige 

område. Vi prioriterer i fremtiden, hvad der deltages i. 

 

- Advokat status civilretsager: Der afventes yderligere og hvad der indgives fra de 4 

sager den 26/11 til retten.  

 

- JLL & BJN fortæller fra FLID seminar og Havnemesse.  

 

- Økonomi ES: Oversigt fremsendt til SPAR NORD og ønske om evt. henstand 1 år af 

de 50.000 kr. Kassekredit nedskrives med årligt. 

Fist forsikring opkrævning aftalt med Stig at den betales 1/2-22 

Tilskud fra Aalborg kommune vedr. toiletter er tilgået ES. 

 

- ES brug af servicekaj til ikke medlemmer er 150 kr. Mou havn tager: 625 kr.  

ES Bestyrelse ønsker at tilrette for at undgå skævvridning. 

 

- Konti oversigt: gennemgået  

 

-3 både ”efterladte” på ES-havn: FLID NOTAT udarbejdet med regler og procedure 

modtaget på FLID seminar. 

Dette gennemgås og Bestyrelsen arbejder videre herpå, så der kan ryddes op i disse sager. 

 

- Redningsstiger: Svar på ansøgning: 2 stk. doneret af TRYGFONDEN modtages forår 2022.  

 

- ZIETWING opkrævning 2022: 

Orientere vedr. det nye med ud i nyhedsmail 

Samt udbed det enkelte medlem om op tjek af medlems informationer er korrekte. 

Og så skrives information om at for manuelle fakturaer bedes medlemmer henvende sig til 

kontoret senest 15/1-22 

Al betaling er ifølge vedtægterne 1. februar. 

 



 

   

 

- B/U fødselsdage/som aftalt på OGF 2021: 

BJN fortæller om henvendelse fra B/U medlem vedr. afholdelse af fødselsdag i januar og BJN 

har aftalt at betaling for aktivitets materiale koster 20 kr. pr. ikke b/u medlemmer. Kaffe 

donation for kaffebrygning. Bestyrelsen har godkendt dette. 

 

- Kalender 2022 

Uddelt 

 

- Jubilæum 2022 

Bestyrelsen enes om ikke at udmelde planer før end OGF er afholdt. 

Birthe Jørgensen arbejder på at finde materialer til jubilæumsudskrift – medlemmer der 

ligger, inde med materialer kan aflevere i klubben til Birthe. 

 

 

5. EVT. 

- JLL Opråb til fartøjsejeren alle guide lines og løse ledninger og andre genstande skal 

være fjernet senest 15/12, herefter vil der blive fjernet alt fra broerne af disse 

genstande.  

 

6. Næste møde 9/12 torsdag kl. 18  

 

 

Referat af BJN d. 24/11 2021 


