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Aalborg, den 9. juni  

Referat af bestyrelsesmøde 9. juni 2021 
Deltagere: 
Lars Nielsen (LN), Claus Heikel (CH), Esben Juul Knøss (EJK) 
Online via Teams: Oliver Vindum (OV) 
 
Afbud:  Tina Larsen (TL) – Sarah Maria Pedersen (SMP) 

 

Dato:   Onsdag 9. juni - kl. 19.00-20.00 
Sted: VB klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg  

  

 Dagsorden          Referat  

1. Brief – post/ekspeditionslisten   

• Generel Info (LN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Post/mails til drøftelse (alle) 

 
 
SMP + LN har afholdt møde med SL 27/5 – fra deres side 
deltog kasserer Knud Suhr og deres eksterne bogholder 
Lars Winther, de overordnede linjer var at få bekræftet de 
delaftaler der er indgået på opdelingen af El-vand og varme  
Som fungere, uden de store problemer.  
 
Tidligere har vi også indgået aftale omkring opdeling af de 
tidligere indkøbte mobile vinterstativer, og containere til 
opbevaring – VB har tilbage i april 20, uden omkostninger 
overdraget vores indkøbte Navision økonomi og bådplads 
system til SL, som ønskede at fortsætte med denne løsning.  
 
På de overordnede drift og vedligeholdelse opgaver på 
havnearealerne, er der indgået aftale om hvem der løser 
hvilke opgaver. VB har lavet en skitse, på dette.  
 
Vi løser dog denne opgave meget forskelligt, VB har valgt at 
løse de daglige opgaver med vores havnemester, suppleret 
med et par årlige arbejdsdage, som tidligere. SL løser deres 
driftsopgaver, primært via frivilligt arbejdskraft.  
Til tider kan nogle af arealerne, der grænser op til hinanden, 
så have et forskelligt udseende.   
 
Vi fik drøftede en lang række andre lavpraktisk ting, som vi 
sikkert kan nå i mål med på sigt – og vi har også nogle ting 
der skal undersøges om ALH har betalt eller om ANF har 
haft udgiften. 
Vi er også ret sikre på at vi når til enighed om en ændring af 
fordelingsnøglen på mastekran og løftevogn, disse er i dag 
betalt af VB med en 70% ejerandel og SL med 30% - men 
især på mastekranen er forbruget nok nærmere omvendt,  
 
 
Pga. en del afbud til dette møde, så besluttede vi at  
VB´s bestyrelse tager ny drøftelse til mødet efter 
sommerferien og kontakter efterfølgende SL igen.   
 
 
Rene drifts og plads mails – som alle er besvaret.  
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2. Bordet rundt – Ideer/status på ansvarsområder  

Havnemester info (EJK) 

• Daglige driftsopgaver 

• Bygninger og arealer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsudvalget (TL) 

• Afholdte/kommende aktiviteter  

• Status på aktivitetsbudgettet/afregning. 

Web/IT-udvalget (OV) 

• Status nyt site  

• TEST periode  

• Endelig drift og lukning af fanen i ALH regi. 

•  

 

Økonomistatus (SMP) 

• Overordnet status på driftskonti  

• Årsregnskab 2019 + Status på 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

EJK fortalte at isætningsperioden med mobile vinterstativer 

har fungeret ret godt, erfaringerne fra første dag – 

resulterede i store tidsbesparelser på dag to og tre.  

 

Tanken er at vi på sigt har alle aftaler ind igennem klubben, 

et ønske AVAS også gerne vil, for at fortsætte med de 

kollektive op/isætningspriser.   

 

Der er så småt begyndt at komme gæstesejlere, vi forventer 

os, at Skudehavnen, måske kommer op på 50% af 

belægningen, mod 30-35% i øvrige år.  

 

Vores bygninger har fået en ordentligt vedligeholdelses, der 

er skiftet pærer mv. i udhæng og ligeldes har vi fået to nye 

toiletter til forgangen.  

 

Der er indkøbt 6 stk. nye VB baggagevogne, de fordeles 

med hhv. 4 i SKU og 2 i VBH, med baggrund i de 

broforlængelser vi har fået på bro 4 og 5   

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

Intet nyt – afbud med sygdom  

Dog mødes udvalget snart, og får lavet en stærk efterårs 

aktivitetsplan – mere herom senere.  

 

---------------------------------------------------------------------------- 

OV med på en online forbindelse og LN supplerede. 

 

Det nye site er testet, der er et par fejl, som skal rettes her 

hen over sommeren.  

Vi fortsætter en periode med både det nye og gamle site, til 

vi har sikret at alle data er overflyttet – fra og med nu, 

opdateres ALH sitet ikke længere – kun det nye. 

 

SMP sygemeldt jf. aftale, men er med på sidelinjen i alle 

økonomiske transaktioner, så vi lever op til vores 

forretningsorden med godkendelses procedure.   

 

LN gennemgik årsregnskaberne, og fortalte at ham og vores 

eksterne bogholder havde afholdt et par møder med vores 

interne valgte revisorer, direkte adspurgt så udtrykte de 

begge stor tilfredshed med arbejdet, og de har fortsat stor 

tillid til måden klubben driftes på.  

 

VB overbragte en hilsen til Sarah fra vores revisorer, der 

udtrykte stor ros, for hendes store arbejde med at indgå nye 

indkøbs aftaler, og ved siden af løst hele regnskabs 

opgaven i 2020, som tidligere, blev løst med lønnet hjælp fra 

AHL´s daværende administrator, frem til i foråret i år, hvor 

hun desværre blev sygemeldt, her har vi tidligere orienteret 

om at der er indgået en 2021 aftale med ekstern hjælp igen.   
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Fartøjsinspektør/udvalget (EJK + support fra LN) 

• Status på pladser – drøftelse af udfordringer  

• Nye medlemmer  

• Pladsliste – udfordret af GPDR lovgivningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær (CH) 

• Referater – status  

Fra revisorernes side blev der i samme ombæring givet de 

samme roser til Lars, som igennem hele Covid-19 har løst 

alt VB´s administration, medlemskontakt og store dele af 

fartøjsinspektør opgaven – i samarbejde med Esben.  

 

Erik, vores eksterne bogholder, har dialog med vores  

eksterne revisor, omkring revisionen af 2020 regnskabet, 

som ligger hos ham, men de har pt. en del opgaver med 

hjælpepakker til deres kunder, så vi har godkendt at vi først 

får det revideret efter sommerferien, da VB´s GF først ligger 

i efteråret – datoen er netop fastlagt til 18/9 – i eksterne 

lokaler, da vi forventer stort fremmøde.  

 

  

Der bliver fortsat solgt både til den store guldmedalje, vi har 

vel lavet nye planer 7-8 gange nu – med et hav af 

flytningerne, til nye pladser – Dog er det positive at vi også 

har fået plads til en del nye medlemmer.  

Vi har nogle enkelte dobbeltudlejningerne, da nogle af en 

eller anden grund ikke er kommet i vandet.  

 

Vi er oppe på næsten 50 nye indmeldelser siden 1. januar 

Så ventelisten er aktuelt nu på + 80 – nogle har båd, men 

en del ønsker bare at opnå en form for anciennitet, for 

senere at erhverve sig en båd. 

 

Vores pladsliste kan ikke ligges ud på hjemmesiden i den 

form vi kender – det forhindre GPDR lovgivningen, da vi 

som bestyrelse skal sikre, at vi ikke udlevere såkaldte 

følsomme oplysninger, som for/efternavn – telefonnumre og 

mails. – Vi ved at der på nogle broer, på privat initiativ er 

oprettet Facebook grupper med det formål at kunne 

informere om alt fra løse fortøjninger, til sociale bro  

hyggesammenkomster, mv. – alt samme gode intentioner, 

men de omtalte GPDR regler gør at vi som ansvarlig 

bestyrelse ikke kan bidrage med oplysninger til disse, 

uanset det gode formål – Vi vil se om der ikke kan findes en 

fornuftig løsning – evt. via det årlige ”båd stamdata tjek” – 

hvor vi kan evt. kan få samtykke, til at lave interne 

pladslister mv.  

 

Opdager i en fejl på et VB´s medlems båd, så ret indtil 

videre henvendelse via havnemesteren, som så vil tage 

kontakt – vi har fået en mulighed med en SMS tjeneste i 

vores BEAS havnesystem, den kan måske erstatte noget af 

ovenstående – ligesom den i fremtiden vil blive brugt, hvis 

der eksempelvis er strømsvigt eller et kommende 

broarbejde der skal udføres.  

 

CH har været udfordret med at ligge ting op på 

hjemmesiden, især i perioden henover sommeren, hvor vi er 

overgået til nyt site – www.vestrebaadelaug.dk  

Referaterne ligges i august.  

 

   

http://www.vestrebaadelaug.dk/
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3. Status ANF/havneprojekter 

• Status på klub projekter (Alle) 

• Status på havneprojekter (EJK) 

• ANF + Aalb. Kommune (LN) 

 

 

 

EJK/LN – vores projekter med renovering af B/T bygning i 

VBH, er pt. udskudt med udgangspunkt i manglende 

aftaler/tilsagn fra Aalb. Kommune (som ejer bygningen) Vi  

fik i første omgang ned til et budgettet AKK tilskud til energi 

forbedringer – men vi har i stedet via et par møder nu fået 

en langt bedre mulighed, via det man kalder byrådets 

prioritereringskatalog – Vi har en forventning om at det dog 

kan igangsættes ultimo 2021, og stå klar senest ved 

udgangen af marts/april. – Generelt er der kæmpe materiale 

og lønstigninger i byggebranchen, så aktuelt vil opgaven 

blive 30-40% dyrere end det projekt der er givet tilbud på.  

 

Det samme er gældende omkring en evt. tilbygning af 

masteskuret til et større værksted, her kan vi aktuelt kun få 

en 3-årig bygge aftale – det kan vi ikke basere en ny 

bygning på – så den går vi lige et par omgange mere på, 

eller finder et muligt midlertidigt alternativ, som dog også 

kræver en godkendelse.  

-------------------------------------------------------------------------- 

EJK, overordnet er alle broarbejder udført – der mangler 

plastik materialer til de nye bro pæle på bro 4-5 og 9 – disse 

er i restordre fra leverandøren – og påsættes af ANF´s 

montører, så snart de er modtaget – Det samme er 

gældende med vores tovholdere, der er lavet helt nye 

beslag, så de kan holde – De er også i restordre og afventer 

galvanisering hos leverandør – også en ANF opgave.  

 

Enkelte el-skabe mangler noget færdiggørelse, med låger – 

dette er rykket for.  

---------------------------------------------------------------------------- 

Vedr. Aalborg Kommune – så har vi efter 1½ år uden fælles 

driftsmøder, nu fået aftalt vores årsmøde i ANF regi – dette 

finde sted på forvaltningen 29. juni – mere herom senere  

 

4. Opsamling – referat mv.  

• Godkendelse af referat udkast 
 

• Næste møde 

 

OK  

Planlagt til 31. august kl. 18.30 

 

 

 

5. Eventuelt   

 Intet.  

 


