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Kære alle VB-medlemmer 

Vi er nu på vej i ind i efteråret, som driftsmæssigt er en stor opgave, med planlægning af de kommende 

bådoptagninger, og den forsatte optimering af vores sparsomme landpladsområder.  

Generelt er vi afslutningen af helt ualmindeligt 2020, som har budt på mange forandringer, men som sandligt også 

har været udfordrerende i forhold til vores arbejdsbetingelser, grundet den globale pandemi med Corona virus. Som 

i øvrigt fortsat gør det umuligt for os at afvikle de planlagte aktiviteter og møder.  Men midt i alle udfordringerne, så 

ved vi dog allerede nu, at året lander ualmindeligt godt økonomisk for VB. Det skyldes primært ekstra indtægter på 

medlemmer og gæster, men ikke mindst også via store besparelser på den daglige drift og det samme på den 

administrative og økonomiske del af klubdriften.  

 

Generalforsamling – hvornår? 

Som alle ved så er vi fortsat udfordret i forhold til at få afviklet vores planlagte 

generalforsamling for 2019, men hvis vi ser omkring os, så bliver alt aflyst, selv i politiske 

partier, samt i foreninger der er langt mindre end os, men også i sportens verden, kan man 

pt. ”kun” lukke 500 personer ind på eksempelvis en stor udendørs arena som Aalborg 

Stadion til fodbold, og i Gigantium må der være 500 sektionsopdelt til håndbold og 375 til ishockey , og det er vel og 

mærke inklusiv personale og spillere, og ved brug af mere end 50-100 frivillige, for at sikre korrekt afvikling. 

Vi har afsøgt mulighederne for eksterne lokationer, til brug for afvikling af vores egen GF, hvilket dog er forbundet 

med pænt store omkostninger, og vi må nok indstille os på at vi skal gøre brug af en weekend, fremfor normalt i 

hverdagene, da hallerne er optaget af andre foreninger, som er tildelt træningstider.   

Samtidig må vi også konstatere at smittespredningen i Nordjylland fortsat ligger langt over landsgennemsnittet, og 

det vægter størst for os, at vi sikkerhedsmæssigt kan afvikle vores generalforsamlinger sundhedsmæssigt forsvarligt.  

Regeringen har flere gange ændret på forsamlingsforbuddet, som nu er sat til 31/10, men som mange forventer 

bliver forlænget, af samme grund er næsten alle landets julemarkeder aflyst, også i Aalborg, på nær der hvor det kan 

holdes udendørs.  

 

Vi mener ikke at det giver mening for 3. gang af fastsætte nye datoer, som så ikke holder. Så før vi kender 

myndighederne udmelding senest 31/10, så vil vi først udmelde en ny dato og reservere/leje lokaler eksternt 

herefter.  

 

Ekstraordinær revision 

For at sikre at andre end kun bestyrelsen kender til ”rigets tilstand” så har vi tilbage i februar 2020, haft vores årlige 

revision af 2019 regnskabet hos klubbens eksterne revisor Tom Piccano fra Revision Nordjylland, som intet havde at 

bemærke – og den 15/9 havde vi så de to generalforsamlings valgte og interne revisorer til en gennemgang af 

samme 2019 regnskab, og en udvidet snak om hvordan og hvorledes vi i bestyrelsen driftet foreningen, siden den 

ekstraordinære generalforsamling 17/10-2019.  

De interne revisorer er: medlem 2411 Lars H. Knudsen (bro 5) og medlem 2705 Benny Dittmer (Bro 7) 

 

Netop grundet vores udfordringer i forhold til, på dette tidspunkt nye udmeldinger om 

skærpende restriktioner fra regeringens side, så besluttede vi at afholde et møde 2, som 

fandt sted 29/9 på klubbens kontor, hvor vi sammen med dem gennemgik hele forløbet og 

beslutningsprocessen om at overgå til ren klubdrift fremfor fælles ALH drift. Samtidig 

kiggede vi de aktuelle nøgletal, lavede nedslag på flere posteringer, og ikke mindst lavede et 

tjek på klubbens aktuelle indestående på vores bankkonti.  
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Dette ekstraordinære tiltag skal ses som medlemmernes sikkerhed for, at foreningen drives forsvarligt og med 

mådehold, og vi har fået lov til at citere dem begge for, at de er yderst tilfredse med hvad de ser, økonomisk har vi 

faktisk fordoblet vores likvide midler i 2020 i forhold til samme periode i 2019, hvilket giver os nogle muligheder for 

snarligt, at få igangsat den nødvendige modernisering af vores B/T bygninger på Bådehavnsvej.   

 

Ren havn/arbejdsdag 

Årets på nuværende eneste aktivitet, vores ren havn dag 12/9, blev et tilløbs stykke, mere end 50 personer troppede 

op fra morgenstunden, og var klar til at gå i krig med både større og mindre arbejdsopgaver i begge havne. Vores 

udfordring var dog at vejrguderne så absolut ikke var med os, for da vi skulle i gang så fik vi en ordentlig omgang 

regn, men hurtigt fik vi omprioriteret arbejdsopgaverne, som primært var udendørs – til at vende blikket ind mod 

klubhuset og andre bygninger, så i stedet fik vi malet hele vores forgang, og begge toiletter, samt rengjort hele 

køkkenet og depot, og da vejret op af dagen blev lidt bedre så gik flere i gang med mindre opgaver udendørs. Det 

bedste af det hele var at rigtig mange selv foreslog at møde op om søndagen også, og ligeledes blev der de 

efterfølgende dage malet både terrasser og grillkummer i Skudehavnen, og andre fik sat nyt plankeværk op ved 

legepladsen. Det er ikke mindre end topklasse – Tusind tak for indsatsen til jer alle 

Her lidt fotos fra lørdagens arbejde:  
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Optagning – egne stativer.  

I den forgangne uge er bådoptagningerne så småt begyndt, til alle jer som står i 

almindelige/jeres egne stativer – så ringer i fortsat direkte til AVAS og aftaler tid på 

fælles optagningsdage – I afregner som altid direkte med chaufføren, og skal være til 

stede og hjælpe og assistere med optagningen.  

Kontaktdata hos AVAS er kørselsleder Peter Myrrhøj – tlf. 40191888  

VB har forhandlet pris på fælles optagningsdage, som er minimum 5 både, som koordineres af AVAS – både op til 27 

fod – kr. 500, både op til 30 fod kr. 800, både over 30 fod kr. 1000, både som vejer mere end 8 tons, her aftales 

prisen særskilt. For alle gælder det kørsel, til et af VB´s landsteder på Ralvej eller Søsportsvej.  

Optagning for dem som skal have båden hjem til privat opbevaring, aftales prisen og tider direkte med Peter.  

 

Ingen tomme stativer på VB´s landarealer.  

Generelt for alle landområder, så skal vi på selve opstillingsarealerne kun have aktive stativer, ingen har i øvrigt en 

fast plads, det er vigtig at vi kan optimere områderne, i takt med at folk kommer på land, så hvis du allerede nu ved 

at du bliver i vandet og derfor ikke benytter dit stativ, så giv Esben en SMS besked på 40600270 eller send en mail til 

kontakt@vestrebaadelaug.dk da vi har stor mangel på landarealer, og kan ikke som i sidste sæson have 20-25 

tomme stativer og vogne stående, bare alene på Ralvej. Vi har en mulighed for at opbevare disse midlertidigt andre 

steder, og vil naturligvis køre dem frem igen, når de igen skal bruges aktivt. 

 

Optagning – Mobile Vinterstativer.  

For jer der står på klubbens Mobile stabelstativer, så ringer i til havnemester Esben på 40600270, og aftaler en af de 

dage som er planlagt med AVAS. Stativerne bliver kørt frem på Skudehavnen og i bliver tildelt tid og kajplads.  

Afregningen for stativ leje og optagning sker via faktura fra VB i november. Selve optagningspriserne er de samme 

som for almindelige stativer, og stativ lejen er kendt fra lejekontrakten. Vi er startet på dem som står på RAL-vej, og 

først efter uge 43 kan vi benytte arealet på Bådehavnsvej. Esben melder datoerne ud på hjemmesiden og på 

klubbens Facebook side. – ellers ring og hør ham ad. For dem som har ønsket stativ i år, og som endnu ikke har fået 

et tildelt, så har vi lånt/lejet nogle ekstra i Aalborg Sejlklub, som vi forventer at have senest ved udgangen af uge 43.  

I 2021 vil vi søge generalforsamlingens godkendelse på, at lease eller købe en del flere, da forespørgslen er stor.  

 

Optagning – Sporrist systemet.  

For jer der står på en sporrist vogn, så klarer i jo selv selve optagningen, der er sendt en opdateret pladsliste og 

reglement for at stå på dette areal direkte til jer på mail – og den ligger også på klubbens hjemmeside.  

https://aalborglystbaadehavn.dk/nyheder-(3)/sporrist-plan-og-reglement-for-vintersaeson-2020-2.aspx 

 

Det kniber dog lidt med at renholdelse af arealerne derovre, reglerne er helt ligesom på øvrige landarealer, at det er 

brugerne der skal sikre at der altid ser pænt og ordentligt ud omkring ens egen bådvogn, både ved isætning om 

foråret og for vinterperioden. Presninger, vanger, træ overbygninger m.m. der skal bruges i forbindelse med 

vinteropbevaring, skal være fastgjort til egen vogn, og ikke ligge rundt omkring på arealerne. Aalborg Kommune er i 

disse dage i gang med at klippe hæk og træer ind mod arealerne. 

 

Som med almindelige stativer så er det også gældende, at hvis du ikke ønsker at benytte din sporrist vogn for den 

kommende sæson, så giv venligst Esben SMS-besked på 40600270, så vi kan få de aktive vogne så tæt på 

hovedsporet som muligt, og de tomme vogne længst over mod roklubberne.  

 

mailto:kontakt@vestrebaadelaug.dk
https://aalborglystbaadehavn.dk/nyheder-(3)/sporrist-plan-og-reglement-for-vintersaeson-2020-2.aspx
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Vagtplan – vintersæson 2020-2021 

Som tidligere år, vil vi også igen i år have vores eget lille vinter vagtkorps, som præventivt bevirker at vi stort set ikke 

har indbrud, og samtidig holdes der også øje med vores faciliteter.  

https://aalborglystbaadehavn.dk/praktiske-oplysninger-(1).aspx#Vagtværn 

 

Perioden for vagtplanen deles igen i år op i to perioder, og vi håber på at have 3 hold pr. uge af min. 2 personer.  

Kunne eksempelvis fordeles ud på to hverdage og et hold i weekenden.  

 

Vi sammensætter gerne nogle hold, men hvis I som par eller venner selv har lyst til at gå selv, så meld meget gerne 

retur med mulige datoer på mailen kontakt@vestrebådelaug.dk – mrk. Vagtplan og dato i emnefeltet.  

I første omgang koncentrere vi os perioden fra uge 44 til og med uge 53 (ml. jul og nytår)  

 

En vagtrunde starter typisk efter kl. 19.00, hvor man går første tur, herefter kan man nyde en god rejemad eller 

andet godt fra restauranten, samt en øl/vand og kaffe på klubbens regning. – man går så 2. runde efter kl. 21.00  

 

Husk at vagtpalen er obligatorisk for alle medlemmer, med undtagelse af pensionister.  

Det er Claus Heikel og Oliver Vindum der koordinere vagtplanerne.  

Når vi har planen frem til nytår færdig opsættes den i klubhuset og udsendes til jer som er tilmeldt.  

Derefter starter vi planen op for perioden ml. uge 1 og 15 (slutter 11. april) 

 

Vinter kontortider.  

Da der ikke er så stor søgning til åbningstiderne i øjeblikket, så ændre vi pr. 15/10 vores kontortider frem til jul:   

Så vi holder åbent kontor om mandagen ml. 18-20 (Lars) og om torsdagen ml. 17-18.30 (Esben) – Dette sker da vi vil 

sikre at Esben kan bruge dagtimerne til de mange driftsopgaver vi har, mens der endnu er dagslys.  

Efter 30/11 vil Esben påbegynde at afspadsere de mange timer der løber på i højsæsonen.   

Når Esben holder fri, vil vi få lavet en plan for telefontider, og ligeledes udmelde nogle kontaktpersoner i tilfælde af 

akut hjælp, eller nedbrud af nogle af vores faciliteter.  

 

Bestyrelsen i VB 

Esben, Sarah, Tina, Oliver, Lars og Claus 
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