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Aalborg, den 10/10-2021  

Referat af BS/INTRO møde 5. oktober 2021 
Deltagere: 
Jim Hovgaard (JH), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SMP), Lars Nielsen (LN), 1. Suppleant Lars 
Mousten (LM) 
 
Ulla Blankensteiner (UB) – Aktivitetsudvalg / Christina Kronborg (CK) – Uddannelse/Kursusudvalg 
Esben Juul Knøss (EJK) – Værkstedsudvalget.  
 
AFBUD: Oliver Vindum (OV), 2. Suppleant Henrik Ziegler (HZ) 

 

Dato:   Tirsdag 5. Oktober - kl. 18.30 – 20.00  
Sted: VB klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg  

  

 Dagsorden          Referat  

1. Brief – post/ekspeditionslisten   

• Velkomst v/Lars  

• Præsentation af hvert enkelt medlem.  

 

 
 
Kort velkomst til alle, vi har nu fået valgt en ny VB-
bestyrelse på 5 personer, samt 2 suppleanter, og hele 3 
udvalg.  
 
Bestyrelsen har en bred funderet sammensætning, med 
masser af kompetencer, som vi glæder os til at gøre 
brug af i dagligdagen.  
Som noget nyt vil vi inddrage vores suppleanter i vores 
beslutningsprocesser.  
Ligeledes er det meget glædeligt at vi nu har fået nedsat 
hele tre udvalg, som skal udbyde en lang række sociale 
tiltag, samt være med til at sikre at vi hele tiden 
dygtiggøre os, til at færdes på vandet.  
 
Før var vi 6 personer i bestyrelsen, som nu er nedsat til 
5 personer, med da vi indfører nye arbejdsmetoder, hvor 
vi skiller de politiske drøftelser, fra de praktiske opgaver, 
så er vi nu reelt hele 10 valgte personer til at udføre 
opgaver for VB i dagligdagen – det forventer vi os meget 
af.  
 
Herefter gik vi over til en personlig præsentation af hvert 
enkelt medlem, så vi kunne lære hinanden bedre at 
kende  

2. Bordet rundt – Ideer/status på ansvarsområder  

Formand (LN) 

• Kort brief, på hvordan hverdagen.  
 

 

 

 

LN: kort brief på hvordan vi i hverdagen drifter klubben, 

reelt har vi kun én ansat nemlig Esben, og hans primære 

opgave er fortsat at få tingene og praktikken til at 

fungere i hverdagen. EJK refererer til formanden.  

 

Ellers fortalte LN kort om hvordan kontoret fungerer, og 

hvilke opgaver vi kan hjælpe eksempelvis udvalgene 

med.  

Klubben har hjemmesiden: www.vestrebaadelaug.dk og 

en åben og lukket Facebook gruppe, det er disse vi 

bruger i kommunikation til medlemmerne.  

Men hoved kommunikationskanalen med medlemmerne 

er via klubbens mail – vi får i de kommende måneder 

lavet en plan, for hvornår vi udsender hvad.  

http://www.vestrebaadelaug.dk/
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Kasserer Sarah Pedersen (SMP) 

• Brief på hvordan økonomien, og en gennemgang af 
procedure i hverdagen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Status fra Udvalg  

Aktivitetsudvalget – Ulla 
Kursus & Uddannelse – Christina  
Værkstedsgruppen – Esben  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMP: fortalte hvordan budgetterne for udvalgene så ud 

for resten af året. Ligeledes gennemgik hun i detaljer om 

hvordan vi håndtere udlæg, aflevering af bilag. VB har 

fortsat fuld fokus på at holde klubben kontantfri, derfor 

skal alle aktiviteter og kurser, så vidt muligt gå via 

Nemtilmeld – Sekretariatet er behjælpelig med at lave 

opslag og andet – men det er vigtigt at I bruger de 

officielle kanaler, som tidligere beskrevet af LN.  

 

SMP er i gang med at opdatere vores forretningsorden 

der i detaljer beskriver de enkelte personers 

ansvarsområder, samt hvordan vores 

beslutningsprocedure er fremover – Denne forventes 

færdig ultimo november.  

 

SMP/OV: arbejder på at få lavet en VB-mail til hvert 

enkelt BS-medlem og udvalg, så vi undgår at skulle 

bruge vores private – mere herom senere.  

 

 

 

Vores udvalg er allerede godt i gang, Ulla (UB) kunne 

berette om at hun har kogt de tidligere planlagte sociale 

aktiviteter ned til fire resten af 2021 

Det handler om:  

• Afrigger festen 6/11 

• Julehygge – pyntning af klubhus 27/11  

• Julebanko – 12. eller 19. december (fastsættes 

senere) 

• Nytårs arr. 31/12 – champagne og evt. fælles 

gåtur 

 

Christina (CK) kunne berette om at der allerede var sat 

en lang række kursus aktiviteter i kalenderen, nogen er 

der sat fast dato på og andre mangler endelig 

bekræftelse, men pt. arbejdes der på 6-7 nye tiltag.  

 

• Motorkendskab for begyndere – 24/11 

• ADR bevis til kørsel med olietrailer – 30/11 

 

2022:  

 

• VHF kursus i januar  

Og mange flere på vej – kalender forventes klar i 

november.  

 

Esben (EJK) – fortalte at man allerede har det førte 

møde i værkstedsgruppen 7/10 – og ellers vil man lave 

mødeaftner den sidste torsdag i hver måned fremover 

Der er allerede oprettet en særskilt facebook gruppe, så 

man har et forum hvor der kan opsamles tips og ideer, 

som kan bruges af alle medlemmerne – gruppen hedder 

”Vestre Bådelaug Værkstedsklubben” og driftes af 

Michael Rønn Hovgaard – bro 9 
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3. Opsamling – referat mv.  

• Godkendelse af referat udkast 
 

• Næste møde, opdeles i 2 facer: 

 

 

OK 

Møde 1- 9/11: BS-møde + Bådinspektørudvalgsmøde  

Møde 2 – 8/12: BS-møde og budget 2022  

 

4.  Eventuelt   

 


