
VESTRE BAADELAUG 
Bådehavnsvej 6 

9000 Aalborg 

 
 

 

Mødereferat 
 
Emne: Bestyrelsesmøde               
Dato: 04. December, 2017   
Deltagere: Ole Espensen (OE), formand 
 Rasmus Jøker (RJ), næstformand 
 Claus Heikel (CH), kasserer 
 Lars Nielsen (LAN), fartøjsinspektør 
 Leif Nielsen (LEN), aktivitetsleder 
 Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær 
 
Afbud: 
 
 
 
Dagsorden: 1) Havnefoged anliggender 
 2) Sidste mødereferat 
 3) Indkommen post 
 4) ANF anliggender 
 5) ALH anliggender 
 6) Økonomi 
 7) Bordet rundt 
 8) Næste møde 
 
 
 
Ad 1: Havnefoged anliggender:  Der er nu lukket for vandet på broerne. 
   Vinterliggere kan forsyne sig med vand fra Christianshåb. 
   Bad/Toilet, SKH er lukket 15. november 2017, VBH er nu kodet om  
   til vinterliggerne. Lyset forbliver tændt på broerne. 
   Vandslangerne kobles af, men forbliver hængende på broerne. 
   Ved 2 y-bomme på bro 7 har nogle ”Vandhaver” købt sig ind for i vinter. 
 
Ad 2: Sidste mødereferat:  referatet godkendt pr mail – underskrevet 
 
Ad 3: Indkommen post: Der er modtaget 2 forslag fra medlemmer: 
 -Sponseret Velkomst brochure til gæstesejlere. 

-Tilbud om at køre til grænsen og købe ind til klubben. 
 
 
HUSK – anonyme sedler bearbejdes ikke. 

 
Ad 4: ANF anliggender:  OE har været til første budgetmøde – næste møde er 11/1-2018.  

 
7/12 mødes de 5 kasserer i klubberne under ANF, de mødes 2 gange 
om året. Claus deltager for os. 

 
Ad 5: ALH anliggender: Claus skal have møde med Administrator. 
 
Ad 6: Økonomi: Foreløbigt regnskab gennemgået, vi har endnu et år haft en rigtig god 

sæson. 
 
Ad 7: Bordet rundt: Ang. brug af toilet/el kort – lovlig adgang har de medlemmer, der har 

betalt herfor. Misbrug/ulovlig adgang tolereres ikke.  Der vil blive opsat 
en liste med navnene på de lovlige brugere. 

  
 

Rasmus: Alarmen er nu frakoblet i klubhuset og flyttet til bestyrelseslokalet. 
 
 
 

   
 



Claus: Status: 
-der skal laves Lokaleregnskab til AAK, Mellemregnskab med 
Restauranten mht. el, vand, kloak og varme, udarbejdes Årsregnskab.  
 

  Leif: -Aktivitetskalender for 2018 er på vej. 
 
  Inge: -Vagtplanen er godt i gang. 
    

 
Ad 8: Næste møde:  08. januar  2018 
 
  
 
 

Alle ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår 


