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Aalborg, den 3. december 2018 

Referat af bestyrelsesmøde 3. december 
 
Deltagere: Lars Nielsen (LN), Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Leif Nielsen (LEN),  
Esben Juul Knøss (EJK) 
 
Afbud: Sarah Maria Pedersen (SMP) 
 

 

Dato:   Mandag den 3. december 2018, kl. 18.00-20.30 
Sted: Kystens Perle, Bådehavnsvej 10, 9000 Aalborg 

  

 Dagsorden   Referat  

 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

2.  Bordet rundt 

• Aktivitetsudvalget – Leif 

• Fartøjsinspektør – Esben 

• Sekretær – Sarah 

• Økonomi – Claus 

• Næstformand – Rasmus 

• Formand - Lars 

 

LEN: orienterede om at Annette som har stået for det 

praktiske omkring køkkenet i VB klubset har valgt at 

stoppe med opgaven, men vi i bestyrelsen syntes at det er 

vigtigt at funktionen bibeholdes. Vi har allerede 

uopfordret fået et par forespørgsler fra nogle medlemmer 

som har sin daglige gang i klubhuset, som gerne ønsker at 

varetage opgaven fremadrettet. Snarest muligt vil vi 

komme med en udmelding om hvem der fremover løser 

opgaven.   

 

LEN: enkelte medlemmer har ytret at de syntes at man 

burde kunne skrive til direkte til de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer fremfor til klubbens fællesmail. 

Dette har været drøftet og også etableret tidligere, 

problemet er bare at historikken forsvinder ud af klubben 

og da lagt de fleste spørgsmål der tilsendes har med den 

daglige drift at gøre, så ønsker vi fortsat at benytte 

fællesmailen. Det har hidtil været sådan at klubbens 

administrator enten besvare eller videresender til rette 

person eller personer i bestyrelsen.  

 

LEN: opfordre medlemmerne til at melde ideer ind til nye 

aktiviteter inden den nye aktivitetsplan for 2019 sættes 

op, der er plads til både sociale tiltag og evt. indlæg oy 

foredrag vi alle kunne blive klogere på. 

I øvrigt vil VB arrangere fælles tur til bådmessen i 

Fredericia 23. februar – mere herom senere 
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EJK: der vil i de kommende dage blive udsendt 

fartøjsskemaer fra administrationen – HUSK at besvare 

også selvom du ikke har ændringer. Bådpladserne 

fordeles ud fra disse, og derfor er alle svar vigtige!  

Det er også her du kan notere eventuelle ændringer af 

kontaktdata og ikke mindst hvis du har ønsker til ny plads  

  

EJK: I forhold til vores vinter landpladser har Fartøjs- 

inspektørerne konstateret at der er faktisk en del huller 

rundt omkring, hvor der står stativer der er ubrugte – 

Derfor vil man tage kontakt til ejerne for at høre hvad 

planen er. Vi har brug for alle landpladser, da vi har 

ventelister med folk som har behov for at få lavet noget i 

vinter, derfor skal alt vores land kapacitet udnyttes fuldt 

ud – Så venligst meld ind hvis du har stativ stående som 

ikke bruges i denne vinter. Vi har et lille areal nederst på 

Ralvej, hvor stativer der ikke bliver brugt, kan opstilles – 

så dem der har behov for plads, kan få det! 

 

CH: økonomi – gæsteleje slår igen i år rekord og det 

vælter ind med nye medlemmer, i år har VB fået hele 91 

nye medlemmer, stort set alle med båd, og hos vores 

nabo klub SL har man også stor fremgang, nemlig pt. 44 

nye medlemmer, heraf de ca. 30 med båd.  

 

RJ: har igen rykket AK bygninger for det lovede møde så vi 

kan få i gang i en renovering af vores B/T bygning i VBH. 

Der har været noget udskiftning af det personale der har 

siddet med disse opgaver tidligere, men vi fortsætter med 

at tage initiativ til et møde.  

3.  Aktion på indkomne mails – breve m.m. 

• Mail fra medlem vedr. postkasser 

• Mail fra medlem vedr. automatisk 

dørlås på terrassedør i VB m.m  

 

Indkomne mails og ideer fra medlemmerne er drøftet, og 

dem som kræver svar, har også fået dette.  

4.  VB vedtægter – gennemgang og aktion på 

det som vi ønsker ændringer til 

Udsættes til januar mødet.  

5.  VB Administration  

• Overordnet drøftelse om hvordan vi 

ønsker at håndtere 2019 

Vi havde en overordnet drøftelse om hvilke projekter der 

skal igangsættes, også dem som afventer politisk 

godkendelse af Aalborg Kommune.  
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• Hvad sætter vi i gang af store 

projekter 

• Modtagelse af nye medlemmer 

 

 

Af de helt store projekter, som der arbejdes med pt. i 

bestyrelsen kan nævnes:  

• Sejlerstue i Skudehavnen på Nokken 

• Renovering af B/T bygningen i VBH 

• Indfasning af mobile vinterstativer  

 

Der søges fonde og andre finansieringsmuligheder til de 

projekter hvor det er muligt, men der skal også bruges af 

de midler som klubben har opsparet over de senere år. En 

indfasning af vinterstativer vil kunne igangsættes med en 

blanding af egne midler og en leasing model til 

finansieringen.  

 

I forhold til de mange nye medlemmer vil der blive behov 

for flere årlige velkomst møder, så de nye kan føle sig 

velkommen fra start og få et indblik i hvordan klubben 

fungere og samtidig få instruktion i brugen af de 

faciliteter vi har på havnen og i klubhusene.  
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Info om ALH og ANF 

 

Info se referaterne fra hhv. ALH på dette link:  

https://aalborglystbaadehavn.dk/referater-

bestyrelsesmoeder.aspx 

 

Info se referatet fra ANF bestyrelsesmøder på dette link: 

http://anf-adm.dk/bestyrelsesmoeder.aspx 

 

 

7.  Evt.  Intet  

8.  Næste møde  Mandag 14. januar 2019 – kl. 18-21 
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