Aalborg, den 17/11-2021

Referat Bestyrelsesmøde 9. november 2021
Deltagere:
Jim Hovgaard (JH), Claus Heikel (CH), Sarah Maria Pedersen (SMP), Lars Nielsen (LN), 1. Suppleant Lars
Mousten (LM)
Afbud: Oliver Vindum (OV) – pga. arbejde i udlandet.

Dato:
Sted:

Tirsdag 9. november - kl. 19.00-20.30
VB-klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg
Dagsorden

1.

Brief – post/ekspeditionslisten

•

Generel Info (LN)

•

Post/mails til drøftelse (alle)

Referat
Vi har fået en henvendelse fra en lille flok
medlemmer, som ønsker at lave en indvendig
opgradering af Sekskanten, med nye hynder, lys og
evt. en ny varmepumpe, dette er der givet en
forhånd godkendelse på, dog mod at der laves et
budget. Havnemesteren kan bruge til at indhente
tilbud/priser, som skal foreligges bestyrelsen til
godkende, primært i forhold til varmepumpe mv.
LN kunne orientere om at Oliver i øjeblikket er
udsendt/udlånt af sin arbejdsgiver PWC, til en opgave
i Hamborg for ca. ½ år – VB giver ham orlov frem til
marts 2022 – og i stedet indtræder 1. suppleant Lars
Mousten i bestyrelsen – og LM deltager allerede på
dagens møde, og hjælper i første omgang til som
ekstra hjælp i bådinspektør udvalget, og som sparring
til EJK i hverdagen.
Vi har modtaget rigtige mange returmails på
vagtordningen, og et par nye forespørgsler på
bådpladser, disse er alle videresendt til
bådinspektørerne.
JH arbejder videre med den nye vagtplan, og svarer
retur til dem som skal gå sammen.
SMP undersøger om det er muligt at få en
mailkvittering på hovedmailen, så de indkomne emails får et autosvar om at henvendelsen vil blive
besvaret hurtigst muligt. Sekretariat/kontoret er jo
indtil videre, forsat på frivillig arbejdskraft, om
aftenen.
SMP/LN undersøger om vi kan få tilknyttet flere
mails, til de enkelte udvalg og
bestyrelsesmedlemmer, disse skal bruges til at
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besvare opgaver indenfor de enkelte
bestyrelsesmedlemmers og udvalgs arbejdsopgaver,
fremfor at benytte private mails.
2.

Bordet rundt – Ideer/status på ansvarsområder
Status på klub projekter 2021/2022 (EJK)

Punktet er udsat til december mødet, da vi først her, får svar
på vores fondsansøgninger.

Gennemgang af tilbud på hhv. renovering af Sekskanten,
BT bygning VBH, værkstedsbygning.
Men der er indhentet flere opdaterede tilbud, på de enkelte
opgaver, så vi kan sikre os, at vi har de korrekte tal, justeret
efter eventuelle materialestigninger.

•

ANF + Aalborg Kommune (LN)

Seneste referat fra ANF – bestyrelsesmøde:

BYGGEMØDE REFERAT Spar Nord (anf-adm.dk)
VB har foreslået at vi igen får tegnet P-båsene op på
molen i Skudehavnen, kræver dog en godkendelse fra
vejmyndigheden først – arbejdet udføres i det tidlige
forår i et samarbejde mellem VB-SL og Fiskeklyngen,
som alle benytter området
Næste møder:
•
1/2 årsmøde med Aalborg Kommune
18/11 kl. 8.30-10.00
•
Næste ANF-bestyrelsesmøde er 18/11
kl. 19.00-21.30
Mødet I ANF handler primært om første udkast på
driftsbudgettet for 2022, ud fra ønskerne som alle klubberne
har haft med på havnesynet lørdag 16/10
Hvor VB var repræsenteret ved JH-CH og EJK.
VB har ønsket følgende ANF-i projekter i SKU:
•
•

Forandringer af 12 pladser inderst på Bro 4-ØST
siden
Forandringer af 8 pladser inderst på Bro 5- på
VEST siden

Begge for at få en bedre udnyttelse af havnearealerne, der
bliver tale om Y-boms pladser, og der udgraves for mere
dybde.
I VBH-havnen har vi indsendt følgende ANF-ønsker:
•

Bro 3 – udskiftning af betonflydebro – incl.
Udskiftning af pæle til Y-bomme på Østsiden

•

Renovering af betonhamme samt stræktømmer
mv. mod syd (ind mod kajen

•

Renovering af stræktømmer ved bolværk. Øst (bro
9)
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Disse er ret store og bekostelige opgaver, og det er ikke
sikkert, at vi kan tilkomme os alle vores ønsker i 2022, men
vi har håbet.

•

Status fra Udvalg (LN)
Aktivitetsudvalget – Ulla
Kursus & Uddannelse – Christina
Værkstedsgruppen – Esben

Alle udvalg er virkeligt i gang, og senest i lørdags fik vi holdt
den første fest efter COVID, med 42 tilmeldte til afrigger
festen, hvilket tangere det samme antal tilbage i 2019, men
vi har før været en del flere til disse typer arrangementer, så
vi håber at se mange flere når vi til foråret sætter gang i
sæson 2022 standerhejsningen.
Yderligere aktiviteter i år:
•
27/11 – Julehygge i klubben. – Kræver ikke
tilmelding – klubben har købt juletræ til pyntning
samt gran og tilbehør, Ulla sørger for hygge og
juleknas.

VB-Julehygge-27.11.pdf (vestrebaadelaug.dk)
NY DATO – NY DATO – NY DATO – NY DATO
•
19/12 – VB julebanko – Kræver tilmelding Tag
familien med til det legendariske julebanko med
flotte gevinster til rækken og pladsen fuld

VESTRE BAADELAUG
På kursus fronten ligger der nu næsten en fuld kalender:
Og her i november løber de første ting af stablen.
•

24/11 – Motorkendskab for begynder UDSOLGT
– max 25 deltagere.
nyt kursus laves i foråret, her er allerede + 10
deltager forhåndstilmeldt. (nyt opslag kommer, når
vi kender datoen)

motor-for-begyndere-og-andre.pdf
(vestrebaadelaug.dk)
•

30/11 – ADR Kursus (ledige pladser)

lovpligtigt ved fragt/kørsel med dieselolie
Husk det er muligt at låne VB´s 400 liters
olietrailer (via havnemesteren)
Se mere her:
Farligt-gods-kursus.pdf (vestrebaadelaug.dk)
•

VHF kursus (3 dage + eksamen) hhv. 19/1 –
kl. 18-22 + 26/1 kl. 18-22 + 2/2 – kl. 18-22 og
eksamen 5/2 kl. 8.30 – 17.00

Se mere her: VHF / SRC KURSUS (vestrebaadelaug.dk)
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Snart følger der opslag på disse kurser i 2022:
•

Duelighedskursus – 3 dage intensiv
28/1 – kl. 17-22 + 29/1 – kl. 9-16 og 30/1 – kl.
9-19 – i VB-klubhus

•

Og i Marts 2022 har vi Yachtskipper
4/3 kl. 17-22 + -5/3 kl. 9-16 og 6/3 kl. 9-16 +
18/3 – kl. 17-22 + 19/3 kl. 9-16 og 20/3 kl. 919 i VB Klubhus

Værkstedsgruppen har allerede afholdt to mødeaftner
nemlig den 30/9 og den 28/10, og de fortsætter hver den
sidste TORSDAG i måneden, med fif og triks til hvordan
man plejer og behandler sin båd. Næste gang den 25/11,
skal der arbejdes med ruder – ”Værksteds gruppen” har
lavet sin egen Facebook side, hvor der laves opslag og
informationer om de forskellige tiltag, som de enkelte
medlemmer selv bidrager til: - Se meget mere her:

(4) Vestre bådelaug Værkstedsklubben | Facebook
---------------------------------------------------------------------------INFO fra Havnemester

•
•

Daglige driftsopgaver
Bygninger og arealer

EJK havde fremsendt en liste over de opgaver der nu er
færdiggjort, heriblandt er legepladserne nu endelig
færdigetableret i uge 41 i begge havne. Nu har vi igen
legepladser vi kan være bekendte og de er allerede flittigt
benyttet.
Vi har haft fire fælles optagningsdage på mobile
vinterstativer, og det forløber bare supergodt, alle er mødt
frem til tiden, og stor ros for alle dem som frivilligt bidrager til
at det hele forløber godt, det giver os den fornødne
besparelse ved brug af AVAS. Vi er nu næsten så langt at
der løftes 3 både pr. time – det er bedre end sidste år hvor
vi brugte lige godt en halv time på hver.
Faktura på lejen og optagningerne er på vej ud til de enkelte
bruger.
Vi er i dialog med et eksternt firma, der kan lave en årlig
bygnings gennemgang, og dermed sikre at vi får lavet den
fornødne vedligehold af vores bygninger, hustage mv.
Målet er at vi får en flerårig vedligeholdelses plan for alle
bygninger og vores driftsmateriel.

3.

Kl. ca. 20.00 overgik resten af mødet til et udvalgsmøde med
de nye Bådinspektører. De øvrige faste punkter på dagsorden
flyttes til december mødet.

Bådinspektør udvalget (JH og CH – med support fra LM og LN

•
•
•
•

Fremtidige arbejdsmetoder.
Ny vagtplan ordning (klar til udsendelse)
Aktionsplan på landpladser + 2 år.
Kontrakter til midlertidige pladser (M-pladser)

Vi fik gennemgået ”Tavlen” og fik lavet bruger profiler til JH
og CH i Beas havneadministrationen.
JH har udsendt medlemsinfo på vagtordningen, og det
vælter ind med skemaer.
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•

Igangsættelse af pladsplan 2022

LN vær opmærksom på at fange de informationer som
medlemmerne tit giver på disse store udsendelser.
ALT skal rettes i BEAS havneadministration.
Ellers drøftede vi de kommende opgaver, herunder en
aktionsplan på ”døde” både på land.
VI har aftalt at der skal laves faste skriftlige aftaler på
eventuelle M-pladser – så vi har sikkerhed for at dem som
tildeles disse i løbet af sæsonen, kender betingelserne.
Vi drøftede den store venteliste – og LN fik mandat til at gå
en runde hos de andre klubber, som måske kan afhjælpe
nogle på listen, med en midlertidig plads, indtil vi har plads i
VB.
I december/januar – vil bådinspektør udvalget tage kontakt
til medlemmerne. Vi tager en bro ad gangen, for at få
afstemt ønsker og planerne for 2022 – Dette er tænkt som
et alternativ til det store administrative arbejde der ligger i at
udsende fælles fartøjs skemaer, som i 9 ud af 10 tilfælde
bliver retursendt med ingen rettelser. Men rettelser må der
være masser af for LN: kunne oplyse, at der i 2021 er solgt
hele 72 både i VB. En del har købt nye og større både, og
især de større og større både presser os, for vi har ikke
udsigt til flere udvidelser i årene fremover, så et lille opråb,
til medlemmerne - pas nu på inden du bare smutter ud og
køber nyt fartøj, for der er ingen garanti for ny plads, hvis
den gamle ikke længere er stor nok!
LN oplyste også at VB i 2021 har fået i alt 76 nye
medlemmer, hvoraf nogle ikke har båd endnu, men har
forhånds indmeldt sig, for at samle anciennitet, mhp. at få
en plads senere.

4.

Opsamling – referat mv.
•

Godkendelse af referat udkast

Der har været et problem med lydfilerne, til referatet fra GF,
dette er nu løst med ekstern hjælp, og det forventes at
referaterne og de nye vedtægter ligges på hjemmesiden
ultimo november. – Beklager, men det har været
nødvendigt at gå et par ekstra runder, med en lydfil på
5-6 timer, for at sikre korrekt gengivelse af forløbet på
møderne.
SMP/LN ønsker den endelige version en tur forbi dirigenten,
til underskrift, før offentliggørelsen.

LN laver udkast til et juleskriv til december mødet.

5.

•

Kommende mail udsendelser/nyhedsbrev mv.

•

Næste møde:

Eventuelt

kl. 18.30 - Onsdag 8. december
(her behandles udsatte punkter fra nov.)

Intet.
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