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Vestre Baadelaug 
 
Indledning: 
 
Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00 med formanden bød velkommen til den ordinære 
generalforsamling 2017 
 
Medlemstal pr. d.d. 430 medlemmer. Fremmødt: 84 medlemmer, heraf 74 stemmeberettigede samt rigtig 
mange ægtefæller.  
 
Det er med sorg, at vi kan meddele, at 4 medlemmer er afgået ved døden siden sidste ordinære 
generalforsamling. De afdøde er; Gerda Jokumsen, Henning Jøhnk, Peter Steffensen, Mikael Mathiesen. 
 
Ære være deres minde. 
 
 
 
 
Dagsorden punkt 1 – Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog Allan Møller Petersen, som accepterede valget. 
Fra salen blev Anette Valentin ønsket som kandidat, men hun ønskede ikke valg. 
 
Styringen af generalforsamlingen blev herefter overdraget til Allan Møller. 
 
Allan kunne herefter konstatere at den ordinære generalforsamling var lovlig indkaldt – iht §7 i vore 

vedtægter, senest én måned før. 

 

Dagsorden punkt 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 

Hans Pedersen (HP) fortalte lidt om året der er gået – bl.a. at vi har stigende medlemstal, alle bådpladser er 

udlejet. Vi fik udskiftet vinduer og døre i bad-toiletbygningen i VB samt i den gamle del af klubhuset. Der blev 

malet udvendigt for at klubhuset forbliver i god stand og ser pænt ud. 

På syd kajen i SKH er der blevet etableret strøm og vand for at bedre forholdene for gæstesejlerne. 

Under kommunens ombygning af arealet ved Ralvej – var det nødvendigt at rydde standpladsen – herved 

har der været en del udgifter til flytning, oprydning, bortskaffelse af båd og andet affald, der var efterladt. 

Husk at rydde op på standpladsen når båden kommer i vandet. Mærk stativer, vogne mm. Grej der ikke er 

mærket bliver bortskaffet. Der bruges en del penge, hvert år på at rydde op på pladserne. 

Sidste år blev der også brugt penge på spil til sporristen samt mastekran. Vi appellerer til at læse 

brugsanvisningen inden spillet bruges. 

Nokken i SKH – her har vi fået planeret og sået græs – så området fremstår noget pænere. Hvad der 

kommer til at ske på nokken er spændende – et sejlerhus eller noget der kan blive til glæde for brugerne i 

SKH vil være godt. Vi ser hvad fremtiden bringer. 

Der bruges også en del penge på aktiviteter og fester – godt at se at lysten til at deltage er stor. En stor tak 

til Aktivitetsudvalget for et godt arbejde. 

Der sker som sædvanlig en del forbedringer i havnene, bla. har vi fået bro 4 udskiftet i Skudehavnen – en 

oversigt om hvad der ellers laves i havnene, kan ses på ANF’s hjemmeside. 

På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at vi gik ind i Frihavnsordningen igen, kun ca. 45-50% af 

de indkøbte 300 frihavnsmærker er blevet afhentet. Vi kan kun opfordre til at benytte denne ordning. Vi 
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betaler ca. 30 kr. pr mærke – og indtægten i havnepenge er ca. 40.000 kr. mindre for sæsonen. Så brug 

Frihavnsordningen, når vi betaler derfor. 

VB vil i fremtiden få udfordringer med hensyn til landpladser, størrelse på bådene samt antallet af både 

stiger. Et moderne optage system – samt en vaskeplads til både – kunne komme på tale. Nye strammere 

miljøkrav vil kræve at det afrensede materiale opsamles for ikke at påvirke miljøet. 

Vi har gennem de sidste 10-12 år i klubben fået vores gæld ned fra 1,2million i klubhuset til det i dag er 

gældfri. Udvidelse af klubhuset er betalt, ny toilet/badbygning i SKH er betalt, ny bro 7 i SKH, udskiftning af 

bro 1 og 2 i VBH og bro 4 og 5 i SKH, oprettelse af ALH.  Alt dette har skiftende bestyrelser taget initiativ til 

med stor støtte fra medlemmerne og tak for det. 

Den siddende bestyrelse er ikke løbet tør for ideer – mange medlemmer kommer også med mange gode 

forslag. Vi vil/skal ikke gå i stå i VB. 

Fra Formanden skal lyde en tak for godt samarbejde til den øvrige bestyrelse, udvalg, SL, Per og Peter i 

ALH og ANF. 

 

AM: Spørgsmål til beretning ? 

Poul; Visioner ?  
HP: nyt optagsystem – nyt bad/toilet i VB, nye møbler, drømmer stadig om nyt klubhus i SKH 
 
BB: ALH – aldrig blevet vedtaget – ingen vedtægtsændring – ingen afstemning om det –  
HP: – det var under budgettet sidste år -   
OE: i 2015 blev det bestemt at vi kunne gå ind i ALH –  
--det er der flere fra salen der bekræfter, 
  
 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 

 

Dagsorden punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab 2016 samt budget 2017 

Johnny Iversen fremlagde regnskabet samt budget for det nye år for salen.  

Vi er kommet godt ud med et flot resultat. Vi har en god og sund klub. Vores overskud kommer pga. den 

store interesse for vores klub, nye medlemmer, mange overnatninger, fuld udlejning mv. 

Herefter var der spørgsmål fra salen og svar; 

Helle: udg. Til HF ? – står i note, 
JI: hvis vi sætter HF til at gøre noget – koster det pr. time 
Helle: Får HF det ekstra ? 
JI –nej det går i ALH 
 
PC: forpagtning af restaurant  
OE: 4% om året 
 
PC: note – brug af HF – hvad er det han har lavet ? 
JI: det er når vi bruger ham som personlig pedel 
 
PC: note 1 –ekstern assistance 
JI: til hjælp af regnskab 
 
Ole D: ifb. Med HF og ALH – hvilken timeløb koster han ? 
JI: 300 kr + moms i timen 
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PC: vi har indskudt 450.000 kr. sidste år i ALH– hvorfor skylder vi dem noget stadigt? 
JI: det er tilskud vi har fået af Kommunen – de sender hele tilskud til VB – ikke vores det hele,  – afregnes 
først i det nye år 
 
BB: udlejning af bådpladser – M-pladser – er de med i udlejning? 
JI: ja, M-pladser er med. 
 
Budget 2017; 
Ole: synes de gratis pladser skal med i budget – Beierholm siger pladser skal indberettes til Skat – muligvis 
også AM bidrag. Synes det skal med i budgettet. 
 
Solveig: kan ikke se vagtværn i regnskabet som selvstændig post – vil gerne have det fremover. 
 
Annette: rigtig mange ting er flyttet over i ALH – undrer overskud 274 – har kun bygning. 
Så har vi næste år – omkring 850tkr kun til dette. 
JI: med de ting vi gerne vil fremover skal de nok blive brugt. 
Anette: foreslå at man sætter pladslejen ned med 10%. 
 
Allan: forslag skal være inde 14 dage før  
Anette: går ikke – regnskab først ud 8 dage inden generalforsamling 
PH: i vedtægter – pladslejen bestemmes af bestyrelsen – Generalforsamlingen kan ikke fastsætte 
pladslejen. 
Kim – glad Anette tager den op – forsøgte sidste år at få el-prisen ned, vi kan kun nedstemme regnskabet.  
Bent:  ALH blev trukket ned over hovedet af os – gør igen med regnskabet 
Anette: PH’s kommentar – ene og alene bestyrelsen der bestemmer  – håber de spørger medlemmerne om 
de er tilfreds. 
OE – VB-vedligehold/brug af penge;  – vi ønsker bedre/ny bygning. I SKH – men vi har ikke noget areal hertil 
– vi har møde med teknisk afdeling, Aalborg Kommune  – men, det tager lang tid – og det er bla. det nogle af 
pengene skal bruges til. 
 
Rene: bad – det er en ALH investering  
OE – ja , vi har altid delt udgiften med SL – men, det kræver stadig kapital. 
Vita: Spekulationer –hvad vi skal bruge penge til – brug hjemmesiden til opdateringer, oplysninger om  
møder med Aalborg Kommune – mv. 
 
Anette: lyder fint – de tanker der er – men synes medlemmerne skal vide hvad man vil bruge pengene til. 
Nedsæt pladsleje – indtil man giver medlemmerne besked om hvad man vil bruge pengene til. 
 
 
Allan;  – kan regnskab for 2016 godkendes ? 
Regnskabet blev godkendt af salen. 
 
 
 
Allan – Kan budget for 2017 godkendes ?  
 
 
Der laves skriftligt afstemning – da det er tæt. Leif Nielsen og Johnny I talte stemmer. 
 
--der er  30  der stemmer for  
--der er 42 der stemmer imod 
1 blank 
 
Bestyrelsen: det er et mistillid – bestyrelsen afgår. 
 
HP – tak til bestyrelsen – der afgår (kl 20.30) 
 
 
 
Kim – hvem kører klubben indtil ny bestyrelse – hvad gør vi – hvad gør vi ? 
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Der blev 5 min tænketid i enerum,  om den afgående bestyrelse vil blive som fungerende bestyrelse til den  
Ekstraordinære generalforsamling er afholdt,  med kun det ene punkt – valg af ny bestyrelse. 
 
 
Hermed var den ordinære generalforsamling afsluttet. 

 
Peter Hinrup; 
”Lige nu er der 38 der ikke har betalt til tiden – hvad skal jeg gøre? – skal jeg rykke for pengene eller har vi 
penge nok?” 
Benny D: foreslår der fortsættes med at sende rykkere ud. 
 
 
Peter Hinrup bad alle om at blive i 10 min for at høre beretningen om hvad ALH er og økonomien her bag. 
Næste punkt ville på den ordinære generalforsamling være orientering om ALH. 
 
Der var flere, der forlod salen inden Peter Hinrup’s orientering om ALH. 
 


