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Aalborg, den 31. august  

Bestyrelsesmøde 31. august 2021 
Deltagere: 
Tina Larsen (TL), Sarah Maria Pedersen (SMP), Lars Nielsen (LN), Claus Heikel (CH),  
Esben Juul Knøss (EJK), Oliver Vindum (OV) 
 
Afbud: Oliver Vindum (OV) – forhindret pga. hasteopgave på jobbet.  

 

Dato:   Onsdag 31. august - kl. 18.30-20.30 
Sted: VB klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg  

  

 Dagsorden          Referat  

1. Brief – post/ekspeditionslisten   

• Generel Info (LN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Post/mails til drøftelse (alle) 

 

LN gav en kort briefing på hvad sommeren havde budt på at 
udfordringer og opgaver.  
Netop i dag går vores unge havneassister deres sidste vagt, 
det har været en kæmpe succes, med deres rolle på havnen 
med kontrol af gæstesejlere og rengøring  
 
I Esbens fravær i en enkelt eller to weekender, og hans ferie 
i uge 31/32, så har han været afløst af havneassistent 
Nikolaj Rossing, passet havnemester tjansen, primært med 
fokus på hjælp til medlemmer, gæster og rengøring af B/T 
bygninger, Sekskanten og klubhuset – og pasning af vores 
udendørs arealer. Alt er løst til fuld tilfredshed.  
 
Vi har mange gæster, og i år har de fundet ind på stort set 
alle broer – Automaterne har spillet stort set uden problemer 
– så alt i alt er vi meget tilfredse med sæsonen indtil nu.  
Og kan også økonomisk igen i år se en fremgang.  
 
Der er indkaldt til både ekstraordinær og ordinær 
generalforsamling, både på hjemmeside og direkte ud på 
mail til alle medlemmer – Vi gør endnu engang opmærksom 
på at klubben fremsender fra mailen 
kontakt@vestrebaadelaug.dk – og ser således ud:  

 
 
Vi har før hørt om at eksempelvis firmamails, smider mailen 
i SPAM filtret – så skal du som tidligere oplyst – gå ind og 
tilføje VB som en afsender du har tillid til, så sker det ikke 
mere. 
 
Vi har modtaget et par mails fra nogle Fritidsforvaltningen, 
SIFA, og Destination Nord, alle er behandlet og vi deltager 
også i nogle møder med flere af disse i den kommende tid.  
 
7 medlemmer har søgt om at ligge i vinterhi i VBH havnen, 
og så vidt det er muligt så findes der plads – en plan for 
dette udsendes efter 15/10 – når vi ved lidt mere om hvilke 
pladser der potentielt er ledige.  

mailto:kontakt@vestrebaadelaug.dk
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2. Bordet rundt – Ideer/status på ansvarsområder  

Havnemester info (EJK) 

• Daglige driftsopgaver 

• Bygninger og arealer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJK orienterede om at, vores legeplads leverandør igen har 

fået materialer hjem, og har lovet levering og opsætning i 

uge 41 i begge havne, vi havde gerne set det langt før, men 

det har ikke kunnet lade sig gøre.  

Vi får to forskellige opsætninger, da der høje pladskrav til 

hvert enkelt element. Vi er meget tilfredse med den løsning 

der er tilbudt. 

 

VBH havnens legeplads vil fortsat primært henvende sig til 

mindre børn – som i øvrigt benytter pladsen frivilligt – EJK 

har fået produceret nogle bænke der er bygget op omkring 

træerne, og ligeledes er der bygget en landgang til den 

elskede nedgravede båd – Disse elementer er lavet af de 

beskyttede værksteder under Aalborg Kommune, de kan 

med rette være stolte af det udførte arbejde. Disse ting 

suppleres med et legetårn, og en stor kurvegynge.   

 

På legepladsen i Skudehavnen, kommer der følgende 

elementer, med klatrenet, armgang og et solidt gyngestativ, 

der passer til det aflange areal 
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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  

 
 

 

  
 

TS´s udvalg har mødtes, og der er lavet et stærkt 

efterårsprogram, efter lidt drøftelser og små 

rettelser, så blev planen godkendt, og udsendes af 

udvalget snarrest muligt til alle medlemmer, og 

ligeledes vil hun få det opslået i klubbens FB gruppe, 

og på hjemmesiden.  

 

Der har ikke været afholdt arrangementer, siden 

sidste møde, så der var ikke nogen evaluering og 

budget på afholdte aktiviteter.  

 

OV fraværende så intet nyt til dette punkt.  

LN supplerede, at næste alle småfejl er rettet, vi er 

færdige med testperioden, BS blev enige om at fjerne 

afsnitte med instragram, i stedet indsættes link til 

vores officielle FB gruppe.  

 

Dejligt at have Sarah tilbage, hun starter lige så stille 

op, vi drøftede den overordende økonomi, og da 

regnskabnerne blev vendt på seneste møde, havde 

ingen behov for yderlige info.  
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Fartøjsinspektør/udvalget (EJK + support fra LN) 

• Status på pladser – drøftelse af udfordringer  

• Nye medlemmer  

• Oprydning – landpladser  

•  

Sekretær (CH) 

• Referater – status  

 

 

Alle har underskrevet, og begge regnskaber er helt 

uden bemærkninger fra vores revisorer.  

 

Intet nyt fra udvalget – der har kun været 

smårettelser og et par solgte både, som igen har givet 

plads til andre.  

Siden sidst har vi i juli fået 4 nye medlemmer og i 

august 5 stk. (i alt 57 siden 1. januar)  

 

Alle referater er lagt op på det nye site, og fra i dag, 

laves referaterne, på mødet og godkendes, så 

processen fremover er at de ligger online for 

medlemmerne, senest 3-4 dage senere.  

3. Status ANF/havneprojekter 

• Status på klub projekter (Alle) 

• Status på havneprojekter (EJK) 

• ANF + Aalb. Kommune (LN) 

 

EJK, vedr. projekterne så er de beskrevet i beretningen til 

generalforsamlingen, så dem springer vi over i dag.  

 

Vi mangler de samme ting, med plastik på borerør, samt 

tovholderne – EJK rykker igen, men årsagen er fortsat 

mangel på materialer hos leverandørerne 

 

ANF´s bestyrelse var 27/6 til vores årsmøde i Aalb. 

Kommune, Fiskeklyngen´s nye formand René Moss blev 

præsenteret, René er for nogle af os ikke ny, da han også er 

medlem af både VB og SL, men nu i en ny rolle i FK.  

Ellers blev alle nyanlagte havne anlæg og broer 

præsenteret, og blev godt modtaget. Ligeledes blev der 

fremlagt et NNS (Nørresundby havn) projekt, og budget 

præsenteret, dog er der ikke penge før efter 2024, og ANF 

skal medfinansiere dette.  

Snart monteres en landgangsbro på slæbestedet i 

Skudehavnen, ANF har fået den ”gamle” Egholm landgang, 

som passer perfekt til os, så rampen ikke længere bliver så 

stejl.   

4.  Opgaver til generalforsamlinger  

(punkter fra sidst – status opgørelse) 

• Dato/Dirigent (LN) 

• Lokation (LN) 

• Indkaldelser – status (LN) 

• Regnskaber 2019 + 2020 (SMP + Erik) 

• Valghandling – status (Alle) 

• Opgaver på selve mødedagen (CH+TB+OV) 

 

Der er styr på dirigent, lokation, indkaldelser.  

I næste uge udsendes en samlet beretning, årsregnskaber 

fra 2019 og 2020, og de modtagne medlemsforslag til 

forhandling under pkt. 4 

 

Vi drøftede de lavpraktiske opgaver på selve dagen, men 

der indkaldes til særskilt arbejdsmøde om dette ugen før.  

 Opsamling – referat mv.  

• Godkendelse af referat udkast 

• Evt. Nyhedsbrev – INPUTS (Alle) 
 

 

OK – ligges på hjemmesiden senest 3/9 

Nej – Vi har sendt rigtig meget materiale ud, så 

Nyhedsbreve tages op igen efter GF.  
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• Næste møde  Arbejdsmøde GF - 14/9 kl. 18.30  

Ekstraordinær og ordinær Generalforsamling 18/9  

Ny mødeplan aftales efter 18/9 

5. Eventuelt   

 Intet.  

 


