
VESTRE BAADELAUG 
Bådehavnsvej 6 
9000 Aalborg 

 
 

 

Mødereferat 
 
Emne: Bestyrelsesmøde               
Dato: 08. Januar, 2018   
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:  Inden Per tager på ferie, er fokus på Christianshåb. 

PH, og flere medlemmer har konstateret, at der er nogle vinterliggere 
der oplader cykel, har cykletrailer og barnevogne stående i 
Christianshåb, dette er for så vidt OK i vinterhalvåret. Men, der gøres 
opmærksom på, at hovedformålet med Christianshåb, er at det er et 
værksted, frem mod foråret, er der flere planlagte vedligeholdelse 
opgaver, som kræver brug af slibe og skæremaskinerne derinde  
 
Bestyrelsen opfordrer til, at man tager hensyn til hinanden, og at der 
kan forekomme perioder, hvor effekterne må flyttes ud, for at undgå 
skader. 
 
Alt midlertidig vinteropbevaring, skal være væk/ude inden  
sæsonstart 01.04.2018. 
. 
Havnefogeden er væk på ferie 18.01 – 08.02.2018 

 
Ad 2: Sidste mødereferat:  referatet godkendt pr mail – underskrevet 
 
 
Ad 3: Indkommen post: HUSK – anonyme sedler bearbejdes ikke. 
 
Ad 4: ANF anliggender:  OE skal til budgetmøde den 11/1-2018.  

 
Forskellige muligheder/drøftelser om bro 8 og etablering af 2 
gæstepladser med Y-bomme, yderst på bro 3 
OE tager ønskerne med, som mangler endelig beslutning på ANF 
budgetmødet. 
 
De nye vedtægter for ANF blev underskrevet. 
 
 

Ad 5: ALH anliggender: Der er Bestyrelsesmøde den 16.01.2018 – OE, LAN – CH deltager. 
 
Ad 6: Økonomi: Regnskabet for 2017 gennemgået, vi har haft en rigtig god sæson med 

mange nye medlemmer og mange gæstesejlere. Dette gør vores 



overskud er større end budgetteret. De mange gæster har også gjort at 
ALH ikke har skullet have så mange penge til drift som forventet. 

 
Ad 7: Bordet rundt:  

Rasmus: Overdragelse af Toiletbygning fra Aalborg Kommune, der er intet nyt i 
denne sag – OE tager det op på ANF’s møde. 

 
 

Lars: Har møde med Skiltefirma i uge 3, hvor havnen gennemgås for at få  
nye ideer til hvor vi kunne mangle eller bruge nogle nye skilte, og for at 
bestille de skilte til broerne med bronumre på, som blev ønsket og 
besluttet på seneste GF. 
 
Nye vedtægter – vi er næsten klar – tager fat i gruppen for lige at få et 
afsluttende møde inden de skal sendes ud. 
 
Der er stadig ca. 100 som ikke har sendt Fartøjsskemaer ind. 
 
Modtaget mail fra medlem 377 Knud Rosenmeier, hvis indhold og 
spørgsmål var lidt uklar, LN kontakter Knud direkte telefonisk, for at 
høre om hvad henvendelsen omhandler.   
 
Alle stativer og både uden medlemsmærkat/navn eller andre 
kontaktdata på ejere, er nu lokaliseret, Der er taget fotos og ca. 1. 
februar, vil de hver især ligge til gennemsyn i hhv. VB og SL klubhuse – 
Findes ejere ikke, udbydes de til salg på en auktion, som finder sted i 
marts 2018, nærmere opslag herom følger.  
 

  Leif: Aktivitetskalender for 2018 er klar og kommer på hjemmesiden. 
 
  Inge: Vagtplanen kører for sidste halve år, de der kom alt for sent med deres  

tilmelding bliver brugt som reserver – og hvis ikke de er brugt når vi 
nærmer os slutningen – får de dage at gå inden vi afslutter. 

    
 

Ad 8: Næste møde:  29. januar 2018 
 
  
 
 


