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Kære VB-medlemmer 

Allerførst ønskes I alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår. 

Vi har en stor forhåbning om, at vi i løbet af det nye år kan vende tilbage til en lidt mere normal hverdag igen. 

Selvom det med de seneste udmeldinger fra myndighederne 5/1, ikke ser for godt ud i de næstkommende måneder.  

Hvis vi tager udgangspunkt i hvad statsministeren sagde i sin nytårstale, så er vi nok minimum helt fremme ved 

påsken i april før der måske er håb forude.  

 

Jeg vil kort lige beskrive nogle få emner og give lidt forhåbentlig nyttig information i dette lille nytårsskriv, men vi 

forventer at vi primo februar kan udsende en mere omfattende og overordnet bestyrelsesberetning til jer alle.  

 

God økonomi – flot resultat.   

Mange foreninger er hårdt ramt på økonomien pga. aflyste arrangementer og indtægter i det hele taget, men i VB 

har vi over en årrække fået opbygget en solid og sund økonomi, og har derfor også en pæn egenkapital. Vi ved 

allerede nu, at 2020 bliver et ualmindeligt godt økonomisk år for VB, med et pænt overskud. I løbet af februar 

kender vi de endelige tal, og som vi tidligere har meddelt, så har også klubbens revisorer nikket anerkendende til 

vores dispositioner, og den overordnede økonomi.  

Det gør at vi reelt kan igangsætte nogle af vores ønsker, så vi sikre en fortsat udvikling af både klub og havn.   

 

En del af årsagen til det flotte 2020 resultat, har baggrund i, at vi har langt færre lønomkostninger i 2020, end 

tidligere år, primært fordi at Esben først startede i den nye stilling pr. 18/5. Men vi har også sparet en del 

omkostninger til eksterne leverandører for udførsel af driftsopgaver. Enten er de løst af os selv, eller er blevet 

erstattet af andre billigere, og bedre løsninger. På den administrative del har vi i de seneste fire år lønnet vores 

daværende administrator, for udførsel af de daglige administrative og økonomiske opgaver for både VB og ALH, 

disse opgaver er i 2020 primært løst internt i VB, da bestyrelsen tilbage i marts besluttede, at ligge disse over i et 

arbejdende bestyrelsesudvalg/sekretariat, netop for at sikre at vi får vendt alle sten, og nytænker måden at drive VB 

som klub.  

 

• Udvalget/sekretariatet har bestået af Esben, Sarah og Lars 

• Opgaverne:  

o Ansættelse af en ny klubansat havnemester  

o Opdeling af administrationen fra ALH tilbage til klubregi.  

o Konvertering og opsætning til nyt økonomisystem samt havneadministrationssystem  

o Sikre indgåelse af nye samarbejds og leverandør aftaler i klubregi.  

o Sikre driftsopgaverne løses på havnen og vores bygninger i perioden hvor Per var fratrådt (Okt. 19)  
o (Disse er løst med stor frivillig hjælp og af Esben om aftenen mens han var i camping branchen.)   

o Sikre løsning af daglige administration og medlemsservice i VB (i 2016-2020 er denne løst i ALH-regi)  

o Sikre løsning af bogholderi opgaven i 2020  
(i mange år har PH løst denne i VB, og siden 2016 også ALH-delen)  

 

Stort set alle opgaver er nu løst, med et meget stor og ekstraordinær indsats fra flere sider, og her i januar/februar 

vil den samlede bestyrelse beslutte hvordan man ønsker de daglige administrative klubservice opgaver og bogholderi 

opgaven løst på i 2021 og årene frem.  
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Stor tak  

Æren for meget af det der er lykkedes på driftsopgaven i år, kan helt sikkert tilskrives vores havnemester Esben, som 

jo er ham I møder i dagligdagen, ude på havnen og på kontoret. Esben har nemlig alt det en havnemester skal kunne, 

nemlig at være både håndværker, praktiker, løsningsorienteret og ikke mindst nem at omgås. Men han kan langt fra 

løst alt alene, for opgaverne er mange, så selvom vi igennem hele året har rost mange af jer medlemmer, så gør vi 

det gerne igen. TAK til alle jer der har hjulpet med alt fra skraldeture, rengøring, support ved store som små 

byggeprojekter og vedligehold rundt omkring på broerne, bygningerne og vores landarealer. I har været helt utrolige 

– og vist en klubånd der ikke er set hidtil.   

 

Esben har nået rigtig meget tiltrængt vedligehold på især vores bygninger og udearealer. Ligeså er der blevet udført 

en del håndværksmæssige projekter, på de små syv måneder han har haft jobbet. Vores havnearealerne, og alle 

vores landarealer står skarpe. Det er altså også blevet bemærket fra alle vores samarbejdspartnere og myndigheder, 

såsom Aalborg Havn, Aalborg Kommune og ikke mindst vores administrator i driftselskabet  ANF, som også flittigt 

benytter Esben, til opgaver som vi løser på timepris.   

 

Kontor og åbningstider.  

I perioden fra medio december og frem til medio februar vil Esben holde en del fri, da der ligger mange ekstra timer 

til afspadsering. Han vil dog ugentligt løse nogle af de faste driftsopgaver vi har, og ligeledes tilse vores bygninger og 

arealer. Havnetelefonen besvares løbende, men send helst en SMS – så svarer han i løbet af ugen. 

Havnetelefonen er også en VAGT telefon, så har du noget som kræver her og nu respons, så RING – ellers er du altid 

velkommen til at kontakte undertegnede, men husk dog at jeg i dagtimerne har fuldtids job udenfor VB.  

Kontoret er reelt lukket uden faste åbningstider, frem til 28/2 – men er der lavet en mødeaftale så gennemføres 

disse naturligvis løbende.  

 

Corona nedlukning af klubhus.   

Grundet de seneste udmeldinger fra regeringen, om øgede restriktioner, så har vi fået en meddelelses fra Aalborg 

Kommune om at vi igen skal nedlukke vores klubhus facilitet, i perioden frem til og med 17. januar, men måske 

længere, hvis restriktionerne forlænges af regeringen. Så desværre kan dette ikke benyttes i denne periode, af andre 

end Esben eller administrationen på kontoret. Vi kan kun tilslutte os dette, da vi alle må bidrage til at få bugt med 

denne forbandede virus.  

Forsamlingsforbuddet er også blevet nedsat fra 10 til 5 personer, og det gælder overalt på havnens arealer, som i 

øvrigt er underlagt løbende kontrol og patruljering fra politiets side, er vi blevet meddelt.  

 

Drukneulykke 1. januar.  

Desværre skete der igen en drukneulykke i Aalborg, denne gang i Vestre Bådehavn ved Sejlklubben Limfjorden 

Jeg har personligt bistået politiet med hjælp til at finde eventuelle videoovervågningsmateriale, da man ikke pt. 

kender det endelige tidspunkt for ulykken, skulle nogen af jer have set noget eller ved noget der kan bidrage til en 

opklaring, så må I gerne kontakte Heine Nielsen, Nordjyllands Politi på tlf. 24811571 – eller undertegnede 30100158. 

Ulykken skulle være sket i de tidlige morgentimer 1. januar, mellem 05-07.  

 

Så vidt jeg er vidende om er der ikke tale om et medlem af nogle af sejlklubberne, men jeg kendte den omkomne 

personligt og har været mangeårigt kollega med ham, som boede lige her i Vestbyen. 
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Min bøn til alle jer der er ude på havnen i vintermånederne, pas på derude broerne er glatte, og så vidt det er muligt 

så sørg for altid at være minimum to sammen i de mørke timer, blot for en sikkerheds skyld. – Et dødsfald er et for 

meget.  

 

Vagtordning 20/21 - ”En lille bøn for vores vagtudvalg” 

(Claus Heikel og Oliver Vindum) 

Vi vil gerne bede om lidt mere hjælp, som ikke kræver ret meget mere end en god gåtur og et vågent øje. 

Normalt er bestyrelsen på denne tid af året facilitator for en vagtordning, der skal sikre opsyn af vores både og andre 

ejendele. Men tilbage i uge 42/43 hvor vi normalt var startet op, var hele Vendsyssel ramt af Corona nedlukning, 

hvor man ikke måtte krydse kommunegrænserne, og igen fra primo december og langt ind i januar/februar opfordre 

regeringen til at man kun ses og mødes med egne familier. Så derfor har man fra udvalget side valgt ikke at 

gennemføre den storstilede vagtordning i år, dette er godkendt af bestyrelsen på et møde 21/12, med baggrund i 

COVID-19. Vi kan og vil ikke opfordre til øget kontakt og potentil være årsdag til yderligere spredning af virussen.  

Heldigvis har vi en stor medlemsgruppe, der ofte er på deres både, også i vinterhalvåret, ligesom os selv, ved vi at de 

også allerede har gået flere ture/runder. Vi ville ønske at vi igen i år kunne facilitere dette, da der har været stor 

opbakning de tidligere år. 

Vi beklager den sene udmelding, men dette skyldes de hyppige restriktioner og smittetal landet over. 

Skulle andre have lyst til at bidrage med en vagt rundtur på havnen helt frivilligt, her i vintermånederne så ligger 

veste, lygter i forgangen ved garderoben og toiletterne i klubhuset. Som i øvrigt forsat er åbne med adgangskort. 

Desværre kan vi ikke byde på noget forplejning, da restaurationerne som normalt servicere os, jo også har lukket.  

Stamkort data/Fartøjsskema – HUSK deadline fredag 8/1 

Medio december udsendte vi en separat mail til alle medlemmer, for at sikre at vi har alle de korrekte kontakt-

informationer, og opdaterede båd og forsikrings informationer. Vi har aktuelt fået ca.70-80% retur – TAK for det.   

Jer  ca. 80-100 medlemmer der mangler, der laves INGEN rykkerprocedure, Absolut sidste deadline er 15/1.  

Herefter går vi i gang med planlægningen og kun dem som har svaret indgår i pladstildeling for sæson 2021.    

Det nye havneadministration system  arbejder med såkaldte kontrakter, på alle medlemmer, dvs. at det automatisk 

fremover kan udsende regninger på de ydelser de enkelte medlemmer har i sit medlemskab i VB. 

I det skema der blev udsendt kunne det opfattes at bådpladslejen kun gælder i sejlsæsonen, det var en BEAS fejl, den 

gælder naturligvis helårlig. Herunder en oversigt på nuværende aftaler og hvornår de forventes opkrævet.  

• Medlemskontingent, helårligt 1/1 – 31/12  (udsendes via nets i december/januar)  *) 

• Postkasseleje, helårligt 1/1 – 31/12  (udsendes via mail i januar) 

• Bådplads leje, helårligt sæson 1/4- – 31/3  (udsendes via nets i februar/marts)  

• VB/TRYG kollektiv ansvarsforsikring  (udsendes via mail i februar/marts) 

• Leje af mobile vinterstativer   (udsendes via mail i Oktober/November) 

*) Medlemskontingentet udsendes via en fil der som vanligt blev sendt til NETS service til udsendelse medio december. De har dog netop oplyst 

os om at de ikke har fået udsendt rettidigt, da de manglede noget obligatorisk hvidvask data fra vores bank på klubbens PBS konto ☹  

Det har ikke den store betydning økonomisk, men det betyder så at kontingentet opkræves en måned senere end normalt.  
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Tak til bestyrelsen og udvalg.  

Jeg vil afslutte dette lille info nyhedsbrev, med at takke mine kollegaer i bestyrelsen for arbejdet i året der er gået, et 

år som på mange måder stort set kun har handlet om driften, og Corona – Vi har ikke kunne mødes fysisk ret mange 

gange, men har som så mange andre benyttet elektroniske mødeforums, men det bliver altså ikke det samme som at 

mødes face to face, meget er dog lykkedes og forhåbentligt får vi bedre arbejdsbetingelser i det nye år.  

 

 

Lars Nielsen, Fung. Formand – Tlf. 30 100 158 – mail kontakt@vestrebaadelaug.dk  

mailto:lani@tv2.dk

