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Aalborg, den 4. Maj  

Referat af Bestyrelsesmøde 4. maj 2021 
Deltagere: 
Lars Nielsen (LN), Claus Heikel (CH), Esben Juul Knøss (EJK), Oliver Vindum (OV) 
 
Afbud:  Tina Larsen (TL),  Sarah Maria Pedersen (SMP)  

 

Dato:   Tirsdag den 4. maj. kl. 19.00-20.15 
Sted: VB klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg  

  

 Dagsorden   Referat  

1. Brief – post/ekspeditionslisten   

• Generel Info (LN) 

 

 

 

 

 

• Post/mails til drøftelse (alle) 

 
 
Vores ansøgning om energi tilskud på vores store 
renoverings projekt på B/T bygningen i VBH, som skal 
påbegyndes i efteråret – er ikke faldet positivt ud desværre.  
Men vi har besluttet at invitere AKK som ejer bygningen til 
en besigtigelse, så vi bliver nødt til at gå et par ekstra 
omgange inden arbejdet sættes i gang. VB kan og vil ikke 
stå med hele udgiften til en reel totalrenovering alene.  
 
Vi har fået en forhåndsgodkendelse mht. legepladserne, 
med udskiftning til nyt faldsand underlag, voldsom dyrt, men 
som er et lovkrav  – Vi forventer at de nye legetårne kan 
opstilles i juni i begge havne, og herefter skal de besigtiges 
og godkendes endeligt af AKK.  
 
 
Ingen mails modtaget, der kræver handling fra bestyrelsen.  

2. Bordet rundt – Ideer/status på ansvarsområder  

• Aktivitetsudvalget (Tina) 

 

• Web/IT (Oliver) 

 

• Økonomi/budget (Sarah) 

 

 

• Fartøjs/bådinspektør (EJK) 

• Bygninger + VB arealer (EJK) 

 

 

 

 

 

Intet nyt – fravær med sygdom  

 

 

Websitet mangler nogle småjusteringer – og så skal vi have 

skaffet nogle flere gode havnefotos i høj kvalitet. Sitet ligger 

lige pt. på en testserver, og alle gamle data hentes over.  

Forventes online når BS har godkendt endeligt på mødet 9/6  

 

Sarah fortsat sygemeldt, så LN fremlagde en økonomisk 

status på klubbens konti – Ligeledes er årsregnskabet for 

2020 færdigt og klar til vores møde med de interne revisorer 

den 27. maj 

 

 

• Et af klubbens medlemmer har fremstillet nogle VB 

Aalborg mærkater til bådene, og løftemærker – 

disse kan købes for kr. 25,- på kontoret hos Esben 

• Ca. 95% af bådene er nu i vandet 

• Legepladserne er ryddet for gammel sand og jord, 

og der er ilagt lovkravsmæssigt faldsand – en dyr 

men nødvendig forhåndsopgave inden de kan 

forhåndsgodkendes.  
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• Sekretær (CH) 

 

• VB-Administration/sekretariatet (LN) 

• Masteskuret trænger til nyt tagpap da det er utæt 

flere steder og på klubhuset trænger vi til nye 

tagrender - tilbud er hentet hjem ca. 25-30.000 

(dette skal naturligvis udbedres snarest og er 

godkendt af BS) 

•  De øvrige bygninger gennemgås og der laves en 

status og vedligeholdelsesplan til næste møde.  

• Fliserne til den udvidede terrasse er lagt, så den er 

færdig nu 

• Vb har fået en grab til vores Manitou kvit og frit af 

vores pælebanker skib Jette Lys, stor tak til Svend 

Daugaard (værdien er ca. kr. 20.000,-)  

• Ny vandhane er monteret ved slæbestedet ved 

siden af betalingsautomaten ud for klubhuset, vi 

har fået standeren foræret af en leverandør/ANF 

• Vi har fået monteret redningskranse ude ved alle 

broerne, disse er skænket af TRYG fonden  

• VB har foreslået AKK at erstattet de nuværende 

små skraldespande i VBH med 2-3 større 

plastcontainer, som dem der står på Skudehavnen.  

• Vi døjer desværre med rotter, både i VBH og SKU 

der er igangsat rottebekæmpelse og det har været 

nødvendigt at anskaffe flere kasser, løses i 

samarbejde med SL.  

. 

Intet nyt  - alle gl. referater og udvidede nyhedsbreve er nu 

lagt på den gamle hjemmeside og er også overført til det 

nye site. 

 

• Der er fortsat en del bådhandler – alene i april har 

der været 32 båd salg, og de er fortsat her ind i maj 

– vores bedste bud er at vi med den viden vi har 

nu, så er der solgt næsten 50 både her lige inden 

sæsonen for alvor kommer i gang. Det giver og har 

allerede givet en del fra ventelisten mulighed for 

plads allerede til den kommende sæson. De 

mange skift er også årsagen til at vi endnu ikke har 

lagt en ny færdig pladsliste ud på nettet, den følger 

hurtigst muligt.  

 

3. Status ANF/havneprojekter 

• Status på havneprojekter (EJK) 

 

 

• ANF + Aalb. Kommune (LN) 

 

 

 

• Arbejdet med bro 4 og 5 udvidelserne trækker ud, 

men skulle være færdige inden Kr. Himmelfart. 

• ANF/KT Electric sætter et helt nyt el-skab op til at 

dække broudvidelserne, så vi får fordelt forbruget 

ud på flere faser.     

 

• 22/4 havde vi det årlige regnskabsmøde i ANF, 

budgetterne følger de tidligere godkendte projekter 

og der har været luft til at lave lidt ekstra – Alle 

klubberne betaler blokleje til ANF og ud fra disse 

fordeles stemmefordelingen, og aktuelt for 2021 

ser den således ud:  
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Aalborg Sejlklub                 36,0% 
Bådelaug Fiskerklyngen       4,7% 
Sejlklubben Limfjorden      14,7% 
Vestre Baadelaug                36,5% 
Nørresundby Sejlklub           8,1% 
Stemmefordelingen opgøres på grundlag af klubbernes 

lejeindbetaling for 2020. 

 

• 10/5 holder ANF det årlige BS møde med Aalborg 

Kommune – hvis Corona restriktionerne tillader det.  

 

• 26/5 har alle klubbernes fartøjsinspektører fælles 

kontaktudvalgsmøde med ANF administrationen, 

her drøftes opgaverne der er igangsat og 

udveksles erfaringer. For VB deltager EJK 

 

• 27/5 er der ANF bestyrelsesmøde, LN deltager. 

4. Opsamling – referat mv.  

• Godkendelse af referat udkast 

• Næste møde 

 

 
Inputs til referat godkendt – CH ligger på websitet 
Onsdag 9/6 
 

5. Eventuelt   

 Intet.  

 


