
Vestre Baadelaug – Mødereferat 

 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Dato: 17. marts, 2014 
Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand 
 Ole Espensen (OE), næstformand 

Johnny Iversen (JI), aktivitetsleder 
Peter Hinrup (PH), kasserer  
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær (rekvirent) 
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør  
Per Jensen (PJ), havnefoged 

 
Afbud: ,  

Agenda: 

1. Sidste referat. Opfølgning og godkendelse 

2. Havnefoged anliggender 

3. ANF anliggender 

4. Økonomi 

5. Generalforsamling 

6. Bordet rundt 

7. Næste møde 

 

Punkt Indhold Ansvarlig Senest 

1 Sidste mødereferat 
>Rød/grøn skilte – priser er modtaget - bestilles 
Skiltene bliver sat op af PJ – men folk skal selv afmontere deres gamle 
skilte. Hvis ikke de fjernes – vil de blive fjernet og smidt ud. 
 
>Opfølgning mht. pladser på Ralvej og Sporristen pga. ændringer i 
brugsaftalen med Aalborg Kommune – afventer nærmere. 
 
>Mastevogn – lavet som SL’s mastevogn – er leveret. 
Bagagevogn – der er bestilt en prøve –til godkendelse.. 
 
Øvrige punkter gennemført. Referatet godkendt og underskrevet 

 
ILL 
 
 
 
OE/HKK 
 
 
HKK 

 
Forår 2014 
 
 
 
Forår 2014 

2 Havnefoged anliggender 
>Der indkøbes nye vimpler til broerne og nyt flag til flagstangen 
>Ang. betalingsstrøm – må man købe låse?  
  Emnet blev diskuteret igennem og det må man ikke. Vi ser efter 
hvordan det kommer til at gå i år mht. stik. 
>Excentersliber på lager i Chr.håb trænger til ny sål. Den bliver ikke 
lånt ud – så der var enighed om at ligge den på lager og afvente. 

 
 
 
 

 
 
 
 



>Højtryksrenser – den éne duer ikke – skal efterses. 
>Vand på broerne – der vil blive åbnet sidst i uge 12/først uge 13. 
>Telefonsvarer til Vestre Baadelaug indkøbes, da mange opkald er 
fejlopkald, der skulle have været i Restaurationen.  
>begynder at give broer algefjerner, male skure, hegn mv.  
 
 

3 ANF anliggender  
>Der skal være et ekstra møde d. 18/3 med AS ang. deres ønskede 
udtrædning. 
 
>Decentralisering af målere vedr. strøm og vand er i fuld gang. 
El i SKH: Fiskerklyngen får en måler, bro 6 og dommerskuret får én, 
bro 4+5+7 får deres egen. Vand i SKH skal laves som undermålere, der 
er kun én i dag. 
VB: El/Vand kan ikke deles ud på målere – bliver fordelt via 
fordelingsnøgle. 
Ralvej skal fordeles mellem de 3 klubber der er repræsenteret der. 
Belysning er ikke muligt at fordele lige nu. 
 

  

4 Økonomi 
> Vi har siden Nytår fået23 nye medlemmer – det er rekord 
De fleste er nogen der ønsker plads.. 
 
>Vores økonomi ser rigtigt god ud.  
>Gæstepriser for 2014 forbliver uændret. 
 
Bestyrelsen fortsætter arbejdet med langsigtet investeringsplan, mht. 
forventede udgifter de næste 5 år. Bla. maling af Klubhus, nogle 
vinduer skal skiftes mv. 
 

  

OBS: Medlemmer udmeldt pga. manglende betaling:  
>6 medlemmer er efter et utal af rykkere, udmeldt af klubben. De har 
mistet deres medlemskab og dermed retten til bådplads. 
  
Efterfølgende har 3 af dem betalt, men de får ikke deres plads igen. 
Pladsen er gået til en anden.  
 
Gælder alle ovenstående: Deres både skal være fjernet senest d. 
31/3-2014. 
 

  



5. Generalforsamling 
 
Talt igennem om vi har alt klar til brug. 
Mødes en time før – for at gøre det sidste klar og stille stole frem. 
 

 
 
 

Alle i best. 

 

6. 
 

Bordet rundt 
OE:  
>Træerne bliver nu fældet på sporristen. 
>Der er sprunget et rør i gulvet på toilettet, VBH – ændres til synlig 
installation.  
>Der er i Aalborg etableret et Vandråd,  vi skal have en repræsentant 
heri  – det bliver Jørgen Behrentzs deltager for VB. 
>Der bliver indsat en ventil i diesel vognen. 
>Kloak VBH – bliver skyllet igennem. 
>Der kommer et nyt komfur i VB. 
>VB’s bådvogn: da ingen brugte den og flere har pointeret at den var 
forkert til deres brug – bliver den solgt. Den nye ejer vil stille den til 
rådighed hvis der skulle blive brug for en vogn. 
 
 

 
 
 

 
 
 

7. Næste møde 
 
Mandag den 7. april 2014 kl. 17:30 i klubhuset 
 
Afbud: Ingen  

  

 


