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Indledning: 

Den afsluttende ordinære generalforsamling startede kl. 19.00 med formanden bød velkommen. 

 

Dagsorden punkt 1 – Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Anette Valentin som accepterede valget. 

Der var ingen andre kandidater og Anette Valentin (AV) modtog valget. 

 

Styringen af den afsluttende ordinære generalforsamling blev herefter overdragt til Anette Valentin. 

 

Anette kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

Da der senere skal bruges stemmetællere – blev de herefter valgt. 

Christina Kronborg, Lars Knudsen og Bent Blankensteiner stillede op og blev valgt hertil.  

 

 

Dagsorden punkt 2 – Bestyrelsen orienterer om div. klubforhold 

 

Formand Ole Espensen (OE) berettede om ANF – og de ting der foregår deri, da mange ny nok ikke helt er 

inde i hvad ANF består af. 

OE: Spørgsål ? 

Poul  - Ville oplyse at ANF blev til efter flere procedurer, hvor klubberne stemte herom. 

 

Dernæst berettede Ole om ALH og grundlaget for at stifte dette. 

Poul:  må bestyrelsen lave aftaler med andre klubber. 

OE: svar: ALH har været på flere gen.forsamlinger – hvor flere tilkendegav – ikke med håndsoprækning – 

men der blevet givet lov til at gå videre, men, erkender at der ikke er lavet en afstemning/håndsoprækning. 

Vi ville blive skatte pligtig – hvis ikke vi havde lavet en forening. 

Anette A: vi har ved håndsoprækning dengang givet lov til at der arbejdes videre. 

Lars - §21 – best har lov til at nedsætte udvalg – hvis ikke vi har tillid til bestyrelsen – så er det det vi skal 

snakke om – er det ikke det så lad Bestyrelsen få fred og ro til at arbejde. 

Hans P: der står i §20 – at Bestyrelsen kan købe fremmed hjælp – om man ligger det i ALH eller hvor er lige 

meget. 

AV – læser §20 op. 

 

Der kan læses meget mere om ANF og ALH, se regnskaber mv på deres hjemmesider: www.anf-adm.dk og 

www.aalborglystbaadehavn.dk 

 

Herefter blev ordet givet til vor Kasserer Claus Heikel (CH) som nu har været på den travle post i et halvt år 

– han ville gerne starte med sige en stor tak for hjælpen til Peter Hinrup.   

Det kom som en stor overraskelse hvor meget arbejde der er – bare i VB’s regnskab. 

Hvis jeg skulle sidde med hele regnskabet – ville vi skulle ud og tilkøbe hjælp. 

Det har været en fantastisk sommer – mht. gæsteleje – i år. Vi har fået 30K mere ind i år – i forhold til sidste 

år. En stor kredit til Per – han har en andel i det store besøg. 

Synes vi skal give et bifald til Per – for hans måde at være på. 

Vi har fået 79 nye medlemmer i år – er pt.  452 medlemmer. 

http://www.anf-adm.dk/
http://www.aalborglystbaadehavn.dk/


 

 

CH fremlagde oplæg til Vedligeholdelsesplan / Investeringsplan for de næste 3-5 år. 

Til Generalforsamling i foråret 2018 vil der blive fremlagt en mere detaljeret plan. 

Kunne tænke os en kontantløs havn- med fx mobil-pay mv. 

 

Rasmus Jøker (RJ), Næstformand – har bla. arbejdet en del på forbedring af Legepladsen – efter flere 

møder med Kommunen og en periode på ca 4 mdr., endte vi med at få et nej. 

Ang. Sejlerstue i SKH –  har haft 1 møde – stadig på idéplan, der arbejdes videre i udvalg. 

Tak til de medlemmer der giver en ekstra hånd med i Klubben. 

Har bla. nu fået opvaskemaskine, afspærring v.spil, hundekroge, forhæng SKH, ventilation, logo til hegn mv 

 

Lars Nielsen (LAN), Fartøjsinspektør – har bla. taget billeder af alle stativer. valgt på der skulle være pænere 

– er gået godt i gang med sporristen. Vil gerne vide, hvor alle både står – ikke kun på sporristen – mærker 

på alle stativer, det er der næsten på alt nu. 

Sporrist: planen skal ligge 01.10 – og den er klar – langt de fleste står hvor de plejer at være – der er lidt 

flytning pga folk der har solgt både mv.  

Havnesyn med ANF kommer i nærmeste fremtid, hvor vi kommer med de ønsker vi har til ANF. 

Ralvej – vi har ikke overtaget det hele endnu – vi har fået det meste af det. 

Alternativt, hvis ikke vi har nok- kan vi være nødt til at bruge græsarealet på Skudehavnsvej igen. 

LN: jeg har også fået opgaven på at skabe mere kommunikation fra bestyrelsen ud til medlemmerne, af nye 

tiltag kan blandt andet nævnes at vi har fået udarbejdet et nyhedsbrev, som nu er udsendt to gange, 

sideløbende med dette, så er ambitionen også at vi på sigt vil benytte os af flere informationskanaler. 

 

Leif Nielsen (LEN), Aktivitetsleder – i Aktivitetsudvalget er der pt. Tina og Helle,  -vil meget gerne have 1-2 

mere i udvalget. 

Vi har Afrigger fest – og Julearrangement tilbage i år ---- i det nye år kommer der også noget foredrag. 

Synes, vi har haft nogle kanon gode arrangementer. Har i nogle gode idéer – så kom endelig med dem. 

 

Inge L. Larsen (ILL), Sekretær – har bla. vores vagtværn – som i år er blevet noget forsinket af alt det der er 

foregået – beklager.  

Solveig - mht vagtværn – blev aftalt at perioden skulle forlænges – og dem der er forpligtiget til at gå vagt 

skal ud og gå vagt.  

ILL: flere og flere er pensionister, eller har deres både stående andre steder, så skal medlemmerne gå flere 

ture.  

Jan – foreslog at man mindsker antal pr uge og derfor over længere periode. 

Claus – foreslået at SL skulle ind i vagtværn – SL’s bestyrelse vil gå videre til deres medlemmer om de vil 

med i ordningen. 

Christina – Vinter liggerne – kunne gå nogle ture. – det blev der sagt ja til fra salens vinterliggere. 

 

 

Dagsorden punkt 3: - Behandling af indkomne forslag: 

 

Punkt. 1:  2640 Ole Dahl, Udmeldelse af ALH 

 

OD: ALH udtrykte at Bestyrelsen i ALH består af 3 fra VB og 3 fra SL. SL har formandsposten og derved 

afgørende stemme, 

Kan ikke se hvorfor vi skal sende 450 og nu 350tkr over i ALH –  

Siger at det kun er 3 der har skrevet under – Alh generalforsamling er stiftet i mørke. 



 

 

Der er aldrig stemt om det i klubben –  

HF blev bare slettet med pennestrøg – kom over i ALH – skal vi have noget lavet koster det en timeløn. Har 

flere gang spurgt – men han har ikke tid. Kunne ringe til ”Direktøren” for at bestille tid til at få det lavet. 

Hvor mange møder er der holdt, hvem er referent, Lars hvor mange bestyrelsesmøder har du været i. 

Regnskab – kan godt se Claus siger der vil blive mere frem over – vi kan tage en Revisor ude i byen han kan 

klare det. Regnskabet – lønninger stiger – ca 15% - Administrator stiger 9% fra 92 til 100. 

Mener Bestyrelsen snød os groft. 

 

AV: spørgsmål og svar hertil: 

OE: Der er kun 3 fra VB’s bestyrelse der har skrevet under, da der kun sidder 3 fra VB’s bestyrelse i ALH – 

og det er/var kun dem der skulle skrive under.  Mht. formanden af ALH – han har ikke afgørende stemme – 

formanden har kun 1 stemme som andre medlemmer af bestyrelsen i ALH. 

LN:  Bestyrelsesmøder - har deltaget i nogen endnu. 

JOAN: når du siger vi sagtens kan finde en revisor – det bliver 5 gange så dyrt – jeg har selv været revisor 

her og det er ca. 20 timer om ugen.  

Anette – jeg vil ikke være gidsel i dette her – jeg har siddet på vores generalforsamling og givet Bestyrelsen 

mandat til at lave ALH.  

ALH er da os – ikke noget med at kanalisere penge til ”dem” 

Kunne vi da ikke få en samlet klub – ALH blev stiftet for at undgå skat – ikke andet. 

 

OE: står ved ALH – siger vi har sendt 450 over – ja, men det er kun til at betale regninger med. 

Når Ole siger at HF ikke kan lave noget for os – aldrig set dig sende noget om opgaver – hvert enkelt 

medlem skal ikke sætte HF i gang med opgaver. 

Vi har bedt om at der skulle fastsættes datoer for Bestyrelsesmødet.  

 

Efter lidt flere spørgsmål og svar  - blev forslaget sat til skriftlig afstemning. 

Resultatet af afstemningen blev; 

Der var 81 stemmeberettigede;  

 3 stemmer – blanke 

 27 stemmer – Ja for udmelding af ALH 

 51 stemmer – Nej til udmelding af ALH 

 

Forslaget er herved nedstemt. 

 

Punkt 2 tages op efter punkt 10 som vedrører vore vedtægter. 

 

Punkt.3 2848 H C W Olsen;  Bad/toilet SHK – vinteråbning 

 RJ, i Bestyrelsen – er vores mening at vi ikke vil have åbnet begge i begge havne. 

Kent: vil man have åbnet, da der ikke er plads herinde? – LAN siger, at der ikke er så mange 

der har tilmeldt sig som vinterliggere endnu.  

Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning.  



 

 

11 stemte for åbning i SKH –  resten af salen stemte imod forslaget. 

Forslaget er herved nedstemt. 

 

Punkt.4 2848 H C W Olsen  - Vandhane i brønd, bro 7 

Forslag trukket. 

 

Punkt.5 2848 H C W Olsen; Flere postkasser til fastboende, på Bad/toiletbygning i VB: 

RJ: synes det er fint det kommer op – Kommunen har kontaktet os, da de ikke kunne forstå at 

folk kunne bo i en toiletbygning – og vi havde endda  2 boende i klubhuset. 

Nogen har postkasse – men, har hverken postadresse eller folkeregister adresse her. 

Vi fik love og regler – som vi skal have læst igennem – der kommer nærmere ud herom. Det 

vi lige kan se er at det er dem der har Folkeregister adresse kan få lov til at få en postkasse – 

alle andre kan ikke få, så der vil komme flere med tiden. 

AV – er forlagstiller tilfreds med svaret – det tilkende gav Olsen, at han var. 

 

Punkt.6  2848 H C W Olsen; ønkes lille rampe til fortov ud for hver bro i SKH 

 Ramperne er lavet. 

 

Punkt.7 2399 Keld Michael Tranberg; Skilt bro 8 - 3 mtr  

Bestyrelsen: der er opsat skilt med 3,5 mtr., da man har målt pladsen overfor, har derefter 

taget pladsens længde + 1 mtr – og fandt derved at 3,5 mtr var ok. 

Helle M: man udelukker rigtig mange ved at lave den til 3 mtr. – også mange ude fra 

Skudehavnen – vi har ligget på broen - vi kunne sagtens komme ud. 

Anette A:  vil gerne høre fra dem der ligger der, om de kan komme ud fra deres pladser. 

AV sætter til afstemning ved håndsoprækning – hvem støtter, at det skal være de 3 mtr. ----- 29 har stemt ja 

til skilt med max 3 mtr.  - 31 har stemt nej  -  12  har stemt hverken/eller. 

Forslag faldet – vi beholder de 3,5 mtr.  

 

Punkt. 8 2050 Poul Christensen – Langtidsparkering af gæstesejlere bro 8 

Forslag trukket 

 

Punkt. 9 2739 Flemming Lassen Sørensen; Bedre selvjustits på sporristen 

 

 Forslag blev trukket da oprydningsplan er igangsat. 

 

Punkt.10 2379 Bent Blankensteiner; Vedtægtsændring §3 – medlemskab af ALH 



 

 

BB: nu er det at vi har stemt ALH ind i aften – det kan vi ikke gøre noget ved. 

Anette : Bestyrelsen vil nedsætte udvalg – om du ikke vil trække det – så udvalget kan få 

arbejdsro.  

 

OE – selvfølgelig skal der stemmes om BB forslag – men, der står ingen steder, at vi ikke kan 

være medlem af ALH uden det står i vores vedtægter. 

Kim – hvis vi stemmer det ind i reglerne – skal der 2/3 af stemmerne til at få os ud igen. 

BB:  kan ikke forstå hvorfor vi er bange for at stemme om ALH. 

Når vi har stemt ALH ind – kan vi ligeså godt  

Christina – hvis vi vil ud af ALH kan det være skide svært at komme ud af det. 

 

AV: der skal 2/3 ja stemmer til for at få det i vedtægterne 

 Forslaget blev sat til skriftlig afstemning: 

 Der var afgivet 74 stemmer; 

  2 stemmer – var blanke 

9 stemmer – ja til forslag 

63 stemmer – nej til forslag  

 Forslag faldet – det skal ikke skrives ind i vedtægterne. 

 

Punkt.11 2866 Ole Preben Nielsen: Rengøring bad/toilet VB – Vinter – beløb højere og ekstern 

rengøring 

OPN -det er for at få ensartet rengøring – så det bliver ens hver gang. Som nu hvor det er 

frivilligt – er der nogen der ikke gør det. 

Rasmus: vi i Bestyrelsen har fået tilbud hjem derpå – Rengøring – 1 gang om ugen – ca. 1000 

kr, og vi har besluttet at det igangsættes – så beløbet bliver hævet for Vinterliggerne til 1500 

kr. 

Beløbet er pr. båd – og det er dem der får lavet kort – så de kan komme ind, der skal betale.  

Beslutningen blev godkendt af generalforsamlingen ved applause. 

 

Punkt.12 2848 H C W Olsen; opsætning af skilte bronummer/navn 

Bestyrelsen: det er igangsat – forventes klar til sæson start. 

 

Punkt.2 Bestyrelsen;  Nye vedtægt – udsættes – Vedtægtsudvalg nedsættes.   

 Forslag er 3 fra Bestyrelse og 3 fra salen; LAN er formand for udvalget. 

 

Anette – er der mulighed for at alle medlemmer kan stille forslag til nye vedtægter –  

Svar: Ja 



 

 

AV: På sidste gen.forsamling i marts – havde bestyrelsen sendt et udkast ud – det kan jo være der kan 

bruges noget deraf. 

 

Herefter blev de i salen som gerne vil være med i dette Vedtægtsudvalg bedt om at melde sig; 

 

Valgt til udvalg blev: 

Kim Kronborg, 2669 

Tonny Larsen, 2170 

Ole Dahl, 2640 

Joan Møller, 1688 

Solveig Lundtoft, 2431 

 

Dagsorden – punkt 4 - Eventuelt 

Anette – ønske om separat mail til alle medlemmer i Bestyrelsen.  

 

 

Dirigenten takkede for ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 22.30 

 

Der udbringes trefoldigt leve for Vestre Baadelaug 

*** 

 


