
VESTRE BAADELAUG 
Bådehavnsvej 6 

9000 Aalborg 

 
 

 

Mødereferat 
 
Emne: Bestyrelsesmøde               
Dato: 06. November, 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:  Lukning af vand på broer bliver d. 17. november 2017. 
   Vinterliggere kan forsyne sig med vand fra Christianshåb. 
   Bad/Toilet, SKH lukkes 15. november 2017, VBH kodes om samme  
   dato 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: -2 forslag til vedtægtsændring, de er taget med i  Udvalgets arbejde 

med de nye vedtægter. 
   -Mail fra medlem vedr. hund i klubhuset, medlem har fået svar og mere  
   kommer i næste nyhedsbrev. 

-Der er kommet et par sedler ang. ønsker på en sofa til klubhuset – 
Bestyrelsen har drøftet det og det er på vores plan. 
-Følere på lys i SL’s masteskur, som vi er lejet ind i.  
Bestyrelsen har drøftet det og OE tager kontakt til SL for at få det 
etableret. 
-Reparation af spor – kant bøjet på asfaltstykket – RJ tager hånd om 
det. 
-Tørretumbler virker ikke – Per, HF mener varmelegemet er gået. 
Reperatør bestilles. 
-Rundstykker i klubben om sommeren – det er drøftet. Leif har allerede 
på bedding at der kommer nogen og spiller flaget ned i Juli, derefter 
kaffe i klubhuset, men holdes åben som mulighed. 
-Stiger ved SL vogne skal også være låst fast – SL får besked herom. 
 
HUSK – anonyme sedler bearbejdes ikke. 

 
Ad 4: ANF anliggender:  17/11 skal der være Årsmøde med Kommunen,  bla med spørgsmål om  

overdragelse af toiletbygning, Kommunens stillingtagen mht. 
fastboende mv. 
21/11 skal der være Bestyrelses/Budgetmøde – Lars har sendt 
ønskeliste afsted til ANF. 
 

 



Ad 5: ALH anliggender: Skal have møde med Advokat d. 17/11 ang. forholdene vedr. både med 
fast adresse. Folkeregisteradresse = tildeling af postkasse.  

 
Ad 6: Økonomi: 
 
Ad 7: Bordet rundt: Ang. brug af toilet/el kort – opdages der misbrug heraf – gives 1 

advarsel – derefter bliver medlemmet ekskluderet af klubben.  
Misbrug er lig tyveri. 

   
Lars: LAN: der har været 2 møder i Vedtægtsudvalget – arbejdet er gået 

rigtigt godt – og vi er rigtigt godt på vej. 
 -Landpladser: der er styr på sporristen. 
 -Der er pt. 8 vogne på sporristen uden navn. 
 -Har et ønske om plads nr. til alle på Ralvej, aftalt dette sættes i gang. 
 -Vinterligger plan er lavet. 

 
Rasmus: -Postkasser – afventer møde med OE/Kommunen d. 21/11 + Advokat 

d. 17/11.  
-Universal nøgle fremskaffes til Rasmus. 
-Bruserne skiftes i VBH badbygning. 
-Der er blevet købt dele ind til bruserummene og køkkenet. 
-Rasmus tager fat i Aktas for at få alarmen frakoblet i klubhuset, bliver 
kun Bestyrelseslokale fremover med alarm på. 
-Fællesmøde/Sejlerstue – RJ tager snak med Peter Simonsen om han 
kan lave en tegning af noget der ligner Isbjørnens sauna. 
-SKH ventilator i bad laves. 
 

  Claus: Status og fordeling: 
   -Primært afklaret hvem der gør hvad. 

-Claus følger med i hvad der sker, og afsætter tid 2 gange om ugen til 
kasserearbejdet.  
-Claus og PH skal sammen kigge på udsendelse af kontingent og 
årsregnskab/budget 2017/2018. 
-Har næste gang en økonomioversigt med til bestyrelsen. 
-Der kommer stadig nye medlemmer. 

 
  Leif: -Juledag d. 26/11 er på vej – med julepynt mv. 
   -Julespil d. 2/12   - indbydelser på trapperne. 
 
  Inge: -Vagtplanen er skubbet i gang nu pr. 7/11  
   -Referat Generalforsamlingen bliver underskrevet d. 7/11 af dirigenten. 

 
Ad 8: Næste møde:  04. december 2017   


