
Bestyrelsesberetning 2019 

2019 har været et godt år med hensyn til medlemstallene. Vi var i 2018 115 

medlemmer og i 2019 var vi ved udgang 129 medlemmer. 

Gæstesejlere for 2018 var 476 og i 2019 var der 487. det er inkl. de ubemandet  

 

Af pladsindskud har vi p.t. 4 store til salg. Der har igennem 2019 været en del 

handler med indskud. 5 store og 5 små har skiftet ejermand. 

 

Der har lige som 2018 været rigeligt at lave for alle, der er involveret i klubben.  

Vi har søgt ny klaptilladelse, og vi har fået en ny på 10 år. I den anledning vil jeg lige 

nævne, at Flid var en rigtig stor hjælp. 

Havnen blev uddybet, som vi plejer, dog lidt sent pga. klaptilladelsen. 

 

Så har bestyrelsen arbejdet på en solnedgangsplads, der hvor den gamle skulptur 

stod. Aalborg Kommune, Park og Natur er med på idéen. Det kræver dog, at vi 

kommer med tegninger og budget, hvilket har været en udfordring. Solnedgangs- 

pladsen skal finansieres af støtte fra div. puljer. 

 

En anden udfordring har været internettet, det gamle levede ikke op til de krav som 

alle forventer af en internet ,så der er blevet indlagt fibernet og det kommer op at 

køre snarest. 

 

Først på året fik vi også en krabbeklub med tilhørende krabbebane. Der er pt 11 

ungdoms medlemmer. Det er rart, at der igen er kommet børn på havnen. Og vi 

håber selvfølgelig på, at de bliver og hopper over i jollerne på et tidspunkt. 

19. feb. fik bestyrelsen en forespørgsel omkring vinterbadning. Det blev vendt på 

generalforsamlingen, og responsen var positiv. Så arbejdet gik i gang. Resultatet er i 

dag, at der er en aktiv vinterbadeklub i Mou med 67 medlemmer. Det kan vi alle 

godt være stolte af.  



I den forbindelse skulle der laves en platform til deres sauna. De aktive seniorer 

sprang på opgaven med det samme, og på rekordtid fik de den klar. 

Når vinterbaderne er færdige her til foråret 2020, så laves pladsen om til grillplads 

og hjemsted for krabbeklubben. 

 

 2019 har også været året hvor der har været lidt mere gang i   arrangementerne. 

Jeg nævner dem lige i rækkefølge:  

Påskefrokost 

Pinsetur 

Sant Hansfest 

Sommerfest 

Vinsmagning  

Nytårssild 

Og som noget nyt har vi fået suppefredag den første fredag i måneden og 

fredagsbar hver fredag. Det har været en fornøjelse at komme til disse 

arrangementer, så bliv endelig ved med at støtte op omkring dem. 

Fredagsbaren forsætter hele året rundt. 

 

Som noget af det sidste vil jeg ytre min tilfredshed med, at vi har fået en PR-kvinde, 

Gitte Frederiksen. Hun gør livet lettere for hele bestyrelsen, og hvis der er nogen, 

der undrer sig over, hvorfor der står Gitte som afsender på div. Opslag, så ved I det 

nu.  

 

Jeg kunne sikkert blive ved, men vi skal jo også videre i teksten, så lad os nu få en 

god generalforsamling og en god sæson! 

Det var alt herfra. 

Bestyrelsen  


