VESTRE BAADELAUG
Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg
Havnekontoret tlf. 40600270

Aalborg, den 15/10-2021

Referat af ordinær generalforsamling
Afholdt lørdag 18/9 – kl. 12.15-15.00, Aalborg Streetfood, Eventhal
Pkt. 1.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog igen advokat Rune Hyllested (RH), STORM advokatfirma. Rune blev valgt.
RH takkede for valget og konstaterede at alle formalia omkring indkaldelsesvarsler er overholdt, dermed kan vi vælge
stemmetællere igen, og gå til punkt 2 på dagsordenen.

Pkt. 1A

Valg af stemmetællere

RH valgte i alt fire stemmetællere, som blev havneassist Thea suppleret med medlem 2669 Christina Kronborg og 1688
Joan Møller, samt 1957 Inge Lysdal Larsen

Det blev oplyst at vi til dette møde, med nye tilkomne var 74 mandater.

Pkt. 2.

Bestyrelsens beretning for 2019/2020 og beretning for ANF

Medlem 2431 Solveig Lundtoft
Havde et formelt spørgsmål/forslag til beretningen, men RH afviste dette og sagde at da beretningen endnu ikke er
fremlagt, så måtte dette vente til efter denne, for at følge formalia i dagsorden.

medlem 2170 Tina Larsen Gik frem mod talerstolen, da hun gerne ville have ordet, også dette blev afvist af dirigenten
med udgangspunkt i at dagsordenen skal følges og at spørgsmål derfor kan rettes efterfølgende.

Herefter gav RH ordet til Lars, der kort redegjorde for det rimeligt store materiale der er udsendt, og at der ikke
efterfølgende er tilgået nye ting, som vi ønsker medtaget i beretningen, som er på ikke mindre end 10 sider, som
beskriver det sidste 1½ års arbejde i og for klubben. LN kunne også berette at det på ingen måde har været nemt at
navigere i de mange forskellige nedlukninger vi har været udsat for, med det vi ved i dag, er der ikke meget vi ville have
gjort anderledes. Der har været udøvet et ekstraordinært stort arbejde for klubben, af såvel Sarah, som undertegnede,
som ligger meget langt ud over hvad man kan forlange af frivillige bestyrelsesmedlemmer, dette har kun været muligt, da
vi i længere perioder har været hjemsendt fra vores respektive store arbejdspladser. Personligt har jeg brugt ml. 30-40
timer ugentligt på drift af klubben i hele covid-19 perioden, ikke noget i skal have ondt af, for jeg har gjort det helt frivilligt
fordi muligheden var der. Derudover vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke især dig Sarah, for en helt ekstraordinær
indsat i arbejdet med at få lavet helt nye leverandøraftaler, og det samme til dig Esben, både før og efter din ansættelse.
Tusind tak for indsatsen. Også stor tak til den øvrige bestyrelse for jeres arbejde, som jo i lange perioder har været
umulige at udføre, men tak for jeres support og støtte omkring vores indsatser i hverdagen.
Hermed vil jeg overlade bestyrelsens beretning til forsamlingen.
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Kommentar fra medlem 2170 Tina Larsen
Tina som også er klubbens aktivitetsleder bad om ordet, og fremførte flere beskyldninger mod den øvrige del af
bestyrelsen, som ifølge hende omfatter:

Jeg er ked af jeg skal stå her i dag, jeg syntes der er nogle ting i bestyrelsen, som der bør kastes lys på, for bag facaden
er vi ikke så enige, som det lyder til. Jeg ved godt at nogle i bestyrelsen har gjort en fremragende indsat, men jeg høre
ting ude på havnen, som jeg ikke har kendt til. Jeg har personligt forsøgt at få føjet min holdning på debatterede emner til
referatet, uden jeg har fået lov til dette, hver gang har jeg fået beskeden, at vi træffer flertalsbeslutninger, og det er dem
vi udmelder.
•

Vi har haft drøftelse af et muligt honorar for opgaver som var løst af hhv. EJK, SMP og LN, vedr.
administrationen fra ALH tilbage til VB, som har været en meget stor opgave, jeg mener dog ikke at bestyrelsen
skal have lønnet opgaver for klubben, også selvom den tidligere er honoreret med løn til en administrator.
Utilfredsheden gik på at hun ikke kunne få ført til referat, at hun havde stemt nej – og de øvrige havde stemt ja

•

Min mand Tony og Morten, er blevet beskyldt for at løbe med rygter, selvom det efter min opfattelse var
informationer som et enkelt bestyrelsesmedlem har udtrykt selv.

•

Tina har ansvaret for depotet i klubhuset, og ifølge hende var forsvundet papvin fra depotet, uden hun dog ville
sætte navn på hendes mistanke.

•

Jeg har faktisk flere gange overvejet om jeg skulle gå af, fordi jeg syntes jeg får mange informationer med løgn,
eller udelukkelse af mig, eksempelvis fik jeg af vide af et medlem at datoen til GF var sat i dag, det mener jeg at
jeg bør få at bestyrelsen selv.

•

Tina fortalte forsamlingen, at hun under Covid-19, havde undersøgt mulighed for, at der tidligere end i dag
kunne være afviklet generalforsamlinger – tilbage til den 1/12-20 – og at hun havde tilbudt at betale for
mundbind til alle – ved deltagelse på AGRI Nord. – En beslutning som den øvrige bestyrelses dog ikke var
enige i.

•

Tina fortalte at hun fornyeligt havde deltaget i et møde i privat regi, med nogle andre VB-medlemmer, hvor
mange emner var blevet drøftet. Klubbens interne revisor Lars H. Knudsen var også blevet inviteret, og havde
forsøgt at skabe klarhed over klubbens regnskaber, som er svære at sammenligne, da 2020 indeholder både
VB og ALH bogføringer, men ifølge Tina så havde nogle af dem på mødet fået den opfattelse, at der manglede
et sekscifferet beløb i kassen.

RH brød ind og fortalte at sådanne skarpe beskyldninger og personlige anklager, ikke hører hjemme under dette punkt,
som er fremlæggelse af beretningen, og henviste til at hun kunne tage dem under person valg senere, og dermed afskar
han også de øvrige i bestyrelse at kommentere på anklagerne.

Medlem 1930 Hans Jensen
syntes ikke beretningen omhandlede meget fra ANF og ALH, om vi evt. ville komme ind på hvordan vi fremadrettet sikre
et godt samarbejde med SL.

RH bad nu Lars om at kommentere på de indlæg der havde været.

Svar til Medlem 2140 Tina Larsen
:
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Det gør mig oprindeligt ked af, at du kommer med så skarpe beskyldninger rettet mod den øvrige bestyrelse, der har på
ingen måde været afholdt BS-møder som du ikke har været inviteret til, men henviste til at hun faktisk har meldt afbud til
to fysiske møder, og har været teknisk udfordret på tidligere onlinemøder via Teams. Alt materiale der er fremlagt i dag,
har været forelagt hele bestyrelsen.

Jeg har lidt svært ved at kommentere på de forhold du fremfører med sladder på havne og manglende vin på depotet.
Når du ikke sætte navne på, så er det umuligt at agere i forhold til emnerne, men faktum er at bestyrelsen altså ikke
reagere på alle de ting der bliver drøftet ude på havnen, så kunne vi ikke lave andet, vi agere ud fra det mandat vi har
fået på seneste generalforsamling.

I forhold til drøftelserne omkring et muligt midlertidigt honorar, er det korrekt at jeg fremførte dette emne for bestyrelsen,
men det var et forslag der opstod under et af vores tre møder med de interne revisorer, og altså faktisk fremført af dem.
Da du Tina var imod, og der faktisk var flertal for løsningen, så besluttede vi dog at vi ikke ønskede dette, når der ikke
kunne opnås 100% enighed i dette. Så der er altså ingen bestyrelsesmedlemmer der har modtaget honorar for
administrative løste opgaver for VB.

I forhold til om GF i dag kunne være afholdt tidligere, så var vi andre ikke enige i at det på daværende tidspunkt kunne
holdes forsvarligt, altså var der flertal for ikke at gøre dette, og ja det er korrekt at du som den eneste var imod dette.

I forhold til anklagen om et muligt manglende sekscifret beløb, så har det absolut INTET på sig, der må være tale om en
misforståelse i noget af de mange ting i har haft drøftet på kryds og tværs af havnen, og på jeres møde med den interne
revisor for kort tid siden. Vi andre i bestyrelsen er ikke vidende om hvad i har talt om på jeres møde, og da du i sidste
uge blev konfronteret med din deltagelse, på vores forberedelsesmøde til GF den 13/9 – ringede vi netop straks vores
interne revisor Lars H. Knudsen op på Kreta, for at få dette beskidte rygte afkræftet, da der absolut ikke mangler penge i
kassen i VB. At du så, Tina fremlægger dette igen i dag, med samme anklage, så opfatter jeg det faktisk som injurier,
som absolut ikke klæder dig.

Svar til medlem 1930 Hans Jensen:
ANF er skam omtalt i beretningen, men jeg lægger gerne ekstra ord på her. VB har igennem de sidste 2-3 år stort set
fået alle vores ønsker opfyldt, det får vi fordi vi altid er rigtig godt forberedt til havnesyn, og normalt fremsender vi vores
ønsker på forhånd, dette har betydet at vi faktisk har fået lavet noget på stort set alle broer i både VBH og SKU.
Der er god kemi i bestyrelsen, og trods vores uenigheder med SL, så har VB faktisk stemt for at SL kunne få nye elstandere.
Også til det kommende ANF havnesyn – vil VB fremføre vores ønsker, som primært vil være renoveringer af
spuselsvæggen på bro 9, og meget gerne et skift af bro 3, og evt. nogle pladsændringer på bro 4
ALH – vi har haft enkelte drøftelser og forventer at vi inden udgangen af 2021, kan få lavet rammerne til en samlet aftale
på fremtidig samarbejde – både på brug/leje af B/T bygning i Skudehavnen, og på vores øvrige driftsmateriel.
Men vi har også nogle krav til fortsat samarbejde, det meste kan vi helt sikkert finde brugbare løsningerne på, men for
VB er det altafgørende, at SL vil være med til at lukke det gamle CVR nr. ned, før først der kan vi sætte et endeligt
punktum for det fælles ALH, derefter kan vi drøfte nye aftaler, dette er også meddelt SL´s kasserer, som har været deres
go-to person, sammen med deres eksterne bogholder.
Kommentar fra medlem 1930 Hans Jensen
Hans kvitterede med at der ser ud til at kan laves et fremtidigt fornuftigt samarbejde på havnen med SL, han oplyste
samtidig, at vi skulle være opmærksom på at SL tilbage i tiden har betalt for 50% af BEAS maskinen i VBH og det
samme for opsætningen i væggen ude ved lageret.
Ellers glad for at der ifølge ham er fornuftige folk i bestyrelsen der vil sikre fortsat samarbejde, hvor det giver mening.
Kommentar fra medlem 2170 Tina Larsen
Tina fik kort ordet igen, hun mente ikke at hun havde beskyldt nogen for at have taget penge, eller vin, men blot oplyste
om hvad de havde hun og flere havde fået af opfattelse efter deres private møde med den interne revisor. – Hun mente
det var hendes pligt at gøre forsamlingen opmærksom på hvordan hun opfattede arbejdet i bestyrelsen.
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RH fortalte at det er vigtigt at vi holder os til de emner der er på dagsorden, på den ene side er dette også forummet hvor
vi skal drøfte tingene, men jeg mener også at vi er på grænsen til at gå langt udover emnet, som har karakter af
personlige beskyldninger, som bør fremsendes under personvalg. Nu hørte jeg en beskyldning om et evt. manglende
beløb i kassen, en udokumenteret påstand, som jeg ikke fremover vil ligge mikrofon til.

Medlem 2431 Solveig Lundtoft
foreslog at beretningen skulle opdeles i to dele, da den omhandlede både 2019 og 2020, da vi i beretningen har omtalt
mulige nye investering og renoveringer af bygninger, som jeg mener hører under regnskabet. Derfor syntes jeg at
beretningen skal opdeles i to.

RH afviste dette, med udgangspunkt i, at det er bestyrelsens ret at lave en samlet fremlæggelse.

Der var ikke yderlige kommentarer,
RH satte beretningen til afstemning
AFSTEMNINGS RESULTAT
Beretningen for 2019 og 2020 hermed godkendt.

Pkt. 3.

Forelæggelse af regnskab for 2019/2020 til godkendelse

RH gav ordet til kort til Lars, som fortalte forsamlingen om, som også er udmeldt i referater, har Sarah været ramt af
sygdom, i en periode fra foråret og hen til sommer, hun har dog hele tiden siddet på sidelinjen og truffet de økonomiske
dispositioner. Jeg har også tidligere under beretningen rost det kæmpe arbejde hun har udført med, at få indgået nye
leverandøraftaler og hele processen i at få bygget nye regnskabsmodeller op.
I 2020 med er alt lavet udelukkende med ekstraordinær frivilligt arbejde, omkring vores administration og selve
bogholderopgaverne er i alle andre år er honoreret med kroner 100.000 i ALH-regi, her var VB´s andel 70.000 – og så
betalte vi for VB´s regnskab, yderligere kr. 50.000 årligt. Det var et krav fra os der har udført opgaverne i 2020, at der til
2021 skulle findes en lønnet løsning til dette, denne opgave har en enig bestyrelse valgt Erik Enevoldsen til at udføre,
han har en baggrund fra Skat og er uddannet revisor, så da det er ham der har siddet med de enkelte bilag og
færdiggørelsen af selve regnskabet, så har vi bedt ham om at fremlægge i dag.

EME: gennemgik først hovedtallene i 2019, hvor netto resultatet var et lille overskud på kr. 5.000. Vi overførte primo
2019 en ekstra rate til ALH, primært pga. indkøb af mobile vinterstativer, som vi samme med SL købte i dette regi.
Erik fortalte at regnskabet for 2019 kan være lidt svært at sammenligne med tidligere år, da vi jo allerede i februar
droppede ALH samarbejdet – Der er ikke udført regnskab i dette selskab, fordi pengene slap op allerede i marts.

2020 gennemgik Erik på samme måde, i hovedtal, og her kommer VB ud af året med et overskud på ca. 550.000 i
forhold til budget, det skyldes jo primært at vi ikke længere sender rater afsted til ALH, men det skyldes også at vi i året
ikke har haft udgifter til administrationen, og der har stort set heller ikke været afholdt aktiviteter, VB´s andel af
gæstelejen er i 2020 regnskabet 100% gået ind i VB – tidligere delte vi dette med ALSH, som også påvirker det flotte
resultat. Efterfølgende gik Erik de punkter igennem, som skiller sig ud, positiv og negativt, for nemmere at kunne forklare
hovedtallene. Overskuddet for 2020 har vi hensat til blandt andet legepladserne og yderligere indkøb af stativer.

Kommentar fra medlem 1930 Hans Jensen
Stillede spørgsmål om vi ønsker at indgå en aftale om brugen af toiletfaciliteterne med SL i fremtiden.
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LN redegjorde kort for de to bygninger vi har, VB har selv opført og ejer selv bygningen i Skudehavnen, her er der for
2020 indgået en billetaftale med brugerne fra Nørrebro (SL) – i Vestre Bådehavn ejer Aalborg Kommune bygningen, men
VB har brugsaftalen på denne. På et møde i april med Jan Stage fra SL, som blev afholdt ude i AS, så fortalte Jan at SL
ikke fremover vil indgå i en lejeaftale af bygningen her, blandt med udsigten til en større regning på forbedring af den.
Jan kunne berette at de arbejde med en klubhusudvidelse, som giver dem bedre bad og toiletforhold, indtil da vil de
opstille en midlertidig løsning for deres gæster.

RH satte regnskabet til afstemning, der var 74 mandater tilstede i salen.
AFSTEMNINGS RESULTAT
54 stemmer for – 20 blanke – ingen imod
Regnskabet for 2019 og 2020 hermed godkendt.

Pkt. 4.

Behandling af indkomne forslag

LN bad om ordet – da vi har modtaget et forslag fra medlem 2232 Leif Larsen, omkring en differenceret kontingent for
som har solgt deres båd, men blot fortsat ønsker at være en del af klubben. Forslaget gik på 50%, altså 400 årligt.
Vi har flere gange tidligere set dette forslag, også før min tid, og hver gang er det blevet nedstemt. Vi har som bestyrelse
meldt klart ud at vi tjener og bruger pengene sammen, så derfor og kun af den grund kan bestyrelsen ikke tilgå forslaget,
som det ligger nu.
Kommentar fra forslagsstilleren og medlem 2232 Leif Larsen
LL gennemgik baggrunden for sit forslag, med baggrund i at han gerne ville hjælpe til, men det piner ham at han ikke har
stemmeret, som klubbens vedtægter siger, så kræver det en bådplads. Jeg ønsker ikke at betale 800 årligt for reelt at
kunne gå på toilettet. TAK
Kommentar fra medlem 2787 Morten Brønnum
Jeg kan ikke tilgå at vi tilgår dette forslag, et af argumenterne er at det er de aktive sejlere der bør have stemmeretten
RH sagde at det mere begynder at omhandle et emne om fastsættelse af kontingent, som er næste punkt på dagsorden.
Så derfor lukker jeg for yderligere debat her – Jeg kan orientere om at der aktuelt nu er 72 stemmeberettigede
Kommentar fra medlem 1688 Joan Møller
Husk at I også har mulighed for at deltage i de mange arrangementer klubben udbyder, så jeg syntes også vi skal
fastholde de 800
AFSTEMNINGS RESULTAT
2 stemmer for – 7 blanke – 63 stemte imod
Forslaget er forkastet

Pkt. 5.

Fastsættelse af kontingenter/indskud for det kommende år.

Bestyrelsen forslog uændret takst, med 800 kr. for årlig kontingent og fortsat 800 kr. for indmeldelse.
AFSTEMNINGS RESULTAT
68 stemmer for – 4 blanke – ingen imod
Kontingent og indskuds takster godkendt.

Pkt. 6.

Fastsættelse af vederlag

Bestyrelsen forslog uændret takst, årligt telefontilskud på kr. 1.800 pr. bestyrelsesmedlem og dobbelt til kasseren,
i alt 12.600 (telefontilskud som udbetales i december, og har været identisk i rigtig mange år)
Da bestyrelsen nu er reduceret til 5 personer, så var der forslag fra salen, om at man fastholdt beløbet og delte det
ligeligt ud på de fem bestyrelsesmedlemmer.
Kommentar fra medlem 1957 Inge Lysdal Larsen
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Inge forslog at vi blot godkender det samlede beløb og så internt fordeler dette. – Det blev rettet i præsentationen, så alle
ved hvad de stemmer om.

RH satte beretningen til afstemning fortsat 72 mandater.
AFSTEMNINGS RESULTAT
68 stemmer for – 4 blanke – ingen imod
Vederlags takster godkendt.

Pkt. 7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

LN bad om ordet, da vi jo faktisk alle er på valg, men at jeg har valgt at stille op til en ny tørn som formand, og da jeg
gerne vil sikre fortsat kontinuitet, så vil jeg gerne have lov til at foreslå en kandidatliste, som består af gengangere og
suppleret med den fornødne fornyelse, idet Esben, som ansat ikke samtidig bør sidde i en politisk stilling længere.
•

Formand

medlem 2913 Lars Nielsen (vælges for 1 år)

LN jeg stiller gerne op til en ny tørn, og da vi alle er på valg i år, så præsenterede LN et hold som han gerne så
forsamlingen ville godkende, da det er min motivering for at genopstille til endnu en tørn for VB.
Kommentar fra medlem 2379 Ulla Blankensteiner
Syntes bestyrelsen er lidt mandetung, så hvad har du imod kvinder Lars 😊 reelt er der kun én kvinde blandt de frem
opstillede + suppleanterne om ordet, da vi jo faktisk alle er på valg, men at jeg har valgt at stille op til en ny tørn som
formand, og da jeg gerne vil sikre fortsat kontinuitet
Kommentar fra medlem 1274 Yves Kristensen
Du har tidligere været ude med sygdom, og i har før smidt tøjlerne i utide, det kan være frustrerende for os medlemmer
LN svarede at han forholdt sig til situationen nu, jeg har siddet i spidsen i det seneste 1½ år, og har faktisk haft poster i
bestyrelsen i de seneste fem år. Du kan få en garanti for mig, at du ikke længere ser os smutte i utide, jeg har helt enig
med dig i at bestyrelsesmedlemmer vælges på GF og går af på disse, ikke ind imellem. Jeg vil da gerne give dig så lang
en garanti, at jeg også har til hensigt at stille op igen i foråret 2022 – Der er ingen tiltag
RH der var højlydt råben, fra salen og dirigenten gentog at han som ikke ville finde sig i hverken buh råb, eller
gestikuleren, det hører ikke hjemme her i dag, da det var samme person som under den ekstraordinære GF, så han gav
medlem 1688 Steen Christensen en advarsel.
Kommentar fra medlem 2140 Tina Larsen
Lars du har tidligere meldt ud til den gamle formand, at du ikke ønske at stile op igen efter sygdom, og jeg har faktisk
kontaktet en advokat, faktisk Birthe Rasmussen vi havde som dirigent tidligere – hun siger at man ikke blot kan
genindtræde, hvis man først har meddelt at man trækker sig.
Kommentar fra medlem 3097 Simon Løvstrøm
Jeg har den holdning at VB ikke er for alle, forstået på den måde at hvis man ikke ønsker klubben, så søg andre steder
hen, når man kun altid ønsker at brokke sig og ikke stiller op til en bestyrelsespost, så syntes jeg at man skal holde fra
den evige brok, til dig Lars, så skal du vide at du har min fulde opbakning, jeg er meget imponeret over din indsats for VB
RH der var ikke andre kandidater til formandsposten end Lars – der var nu 70 mandater til stede.
Dirigenten præciserede at han ikke havde hørt noget i dag, at der gør at Lars ikke skulle være valgbar.
60 stemmer for – 10 blanke – ingen imod
Lars valgt for 1 år.
•

Kasserer

medlem 3030 Sarah Maria Pedersen (vælges for 2 år)

RH Jeg vil gerne allerførst gerne hører om hvem der ønsker at stille op til denne post, for hvis der kun er en enkelt
person, der stiller op, så kan vi spare tiden med motivation og også spare en del tid i afstemningen. Der var kun én
kandidat nemlig Sarah, er der nogen der har noget at sige i forhold til dette

Kommentar fra medlem 3030 Kasper Nymark
Sidst vi havde generalforsamling, der blev jeg valgt som formand, Lars var sygemeldt i november/december, så vi kaldte
hurtigt Oliver som var 1. suppleant ind, det viste sig bare at han ikke på daværende tidspunkt havde en bådplads, så
klappede Sarah ham og Esben på låret, og sagde så må vi jo finde en jolle plads. Oliver havde på daværende tidspunkt
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en fælles båd med et andet medlem på bro 8, på det efterfølgende møde var jeg meget i tvivl om Oliver overhovedet
kunne sidde i bestyrelsen – Men i mellemtiden var hans navn flyttet over på den fælles båd han havde med en
kammerat, der i øvrigt også har plads i SL – Mit spørgsmål til dig Sarah vil du formøble klubbens økonomi på samme
måde?
RH det her vil jeg simpelthen ikke være med til, vi taler ordentligt til hinanden, så hvis du ikke har mere at tilføje så
stopper vi her.
AFSTEMNINGS RESULTAT
57 stemmer for – 13 blanke – ingen imod
Sarah er valgt for 2 år.

RH Vi holder en 10 minutters pause.
•

Bådinspektør 1

medlem 2872 Jim Hovgaard (vælges for 2 år)

LN motiverede og oplæste en meddelelse fra Jim Hovgaard, som desværre er med sit arbejde IKEA i dag, men han
brænder virkeligt for denne post. – Han har båd i Skudehavnen på bro 5
Kommentar fra medlem 2140 Tony Larsen
Jeg stiller op til resten af posterne i dag.
Kommentar fra medlem 2669 Christina Kronborg
Stiller spørgsmål til Tony om han ikke har et habilitetsproblem med at stille op i dag, hvis du selv har deltaget i
hemmelige møder, uden på nogen måde at rette henvendelse til bestyrelsen, fremfor at sidde i dag og kritisere alt.
Tony nej det har jeg ikke, jeg har min mening om dem der i dag sidder i bestyrelsen, men det må vi jo ikke lufte i dag.
RH der er to kandidater, og forespurgt i salen, blev det aftalt at Tony har grønne stemmesedler og Jim har røde.
AFSTEMNINGS RESULTAT
Jim Hovgaard - 57stemmer
Tony Larsen – 9 stemmer
6 blanke – ingen imod
Jim er valgt for en 2-årig periode
•

Bådinspektør 2

medlem 2550 Claus Heikel (vælges for 1 år)

LN Lars motiverede Claus, som vores 2. bådinspektør, han har haft flere roller i bestyrelsen, Claus selv fortalte lige kort
om ham selv, han ligger med båden på bro 1 i VBH, og har næsten sin daglige gang på havnen.
RH kun en kandidat, der stemmes. – Tony frafaldt sin udsagn at stille op
AFSTEMNINGS RESULTAT
61 stemmer for – 11 blanke – ingen imod
Claus er valgt for 1 år.
•

Menigt BS-medlem

medlem 3040 Oliver Vindum (vælges for 2 år)

OV satte også selv ord på hans rolle i bestyrelsen, det kræver sit at holde styr på så mange ildsjæle, men det er nu
lykkedes meget godt. Som svar på Kaspers kommentarer til kasserer, så havde han behov for at fortælle at vi altså ikke
sidder og tager hinanden på lårene og laver hemlige aftaler når vi mødes. Den må stå for din helt egen regning den
kommentar. I øvrigt har jeg haft båd i en del år, faktisk flere forskellige og inden jeg blev valgt tilbage i 2019, så havde
jeg været en tur forbi den daværende administrator, og jeg var altså valgbar på dagen.
LN Lars motiverer Oliver til denne post, han har været et yderst stor aktiv for VB, og har blandt andet stået for vores IT
og lige ledelse supportere han Lars, i hverdagen – Oliver har været vores faste mødeleder.
Kommentar fra medlem 2379 Ulla Blankensteiner
Jeg stiller op til denne post, min mand har tidligere været formand, og jeg mener sagtens jeg kan bidrage med noget
positivt i årene fremover.
motiverede Claus, som vores 2. bådinspektør, han har haft flere roller i bestyrelsen, Claus selv fortalte lige kort om ham
selv, han ligger med båden på bro 1 i VBH, og har næsten sin daglige gang på havnen.
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SMP motiverer Oliver til denne post, han har været et yderst stor aktiv for VB, og har blandt andet stået for vores IT og
lige ledelse supportere han Lars og vi andre i hverdagen – Oliver har været vores faste mødeleder.
AFSTEMNINGS RESULTAT
Oliver – 50 stemmer
Ulla – 8 stemmer
14 blanke – ingen imod
Oliver valgt for en 2-årig periode
•

1. Suppleant

medlem 3237 Lars Nyborg Mousten (vælges for 1 år)

LM Lars Mousten fortalte lidt om sig selv, ligger på bro 3- plads 340, han har haft plads i et par år. Både ham selv og
familien og børnene elsker at være på havnen. Jeg vil glæde mig til at kunne være med til at gøre en forskel for klubben.
Jeg har 80 ansatte på værkstedet ude hos Brdr. Hosbond, så jeg kan sagtens bidrage i forhold til mandskabsplejen.
RH kun en kandidat, der stemmes

AFSTEMNINGS RESULTAT
57 stemmer for – 15 blanke – ingen imod
Lars Mousten er valgt for 1 år.
•

2. Suppleant

medlem 3062 Henrik Ziegler (vælges for 1 år)

Kommentar fra medlem 2403 Mette Alveen –
Jeg og min familie sejler rigtig meget, og jeg elsker når man kommer i land og bliver taget rigtig godt imod, dog syntes
jeg at der de senere år har været en del uro i klubben, det håber jeg at jeg kan være med til at løse, derfor stiller jeg op.
Kommentar fra medlem 3062 Henrik Ziegler–
For et stykke tid siden, kom Lars og spurgte om jeg kunne være interesseret i en suppleant post i bestyrelsen, og det vil
jeg meget gerne, jeg havde ikke regnet med kampvalg på denne post, men jeg har arbejdet i mange bestyrelser, og har
en del ansatte i mine virksomheder. Når jeg hører stemningen her i dag, så syntes jeg der jagtes ”find 5 fejl”, der hvor jeg
kommer fra med frivillige bestyrelser, der bakker man da op og hjælper de valgte. Det må da være det mindste vi kan
gøre, her hjælper vi hinanden. Mit råd er find den positive attitude frem, og Jeg håber I vil stemme på mig i dag
AFSTEMNINGS RESULTAT
Mette – 8 stemmer
Henrik – 49 stemmer
15 blanke – ingen imod
Henrik Ziegler er valgt for 1 år.

Pkt. 8.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

LN Bestyrelsen havde foreslået genvalg til alle de nuværende personer der har disse poster i dag. Der er fuldmagt fra
Lars, som er på ferie og fra Benny, som er på arbejde i lufthavnen.
Revisor - medlem 2411 Lars H. Knudsen (vælges for 1 år)
Revisor Suppleant – medlem 2705 Benny Dittmer (vælges for 1 år)
Revisor 2. Suppleant – medlem 1274 Inge Lysdal Larsen (vælges for 1 år)

AFSTEMNINGS RESULTAT
Alle valgt for en 1 årig periode, da der ikke var andre kandidater.

Pkt. 9.

Valg af Udvalg

LN Bestyrelsen havde foreslået genvalg til Tina på aktivitetsudvalget, men Tina meddelte at hun ikke ønske at
genopstille.
SMP VB har haft et godt samarbejde med Christiana, på de få kurser vi har afholdt indtil i dag.
LN opfordrede Ulla til at byde ind på aktivitetsposten, vi andre vil hjælpe med alt den hjælp vi kan.
Ulla sagde ja tak til at stille op
SMP Vi har ikke pt. en kandidat her – men vi afholdte tidlige i februar 2020 en lille runde, og her mødte + 30 op, og der
ligger allerede en del ideer til at kunne få afholdt en klubaften.
Efter lidt søgen på denne person, hvor der blev peget flittigt på diverse mulige kandidater – fra salen blev Esben forslået.
Esben har accepteret at stille op som tovholder, og få Kim Kronborg og Michael Hovgaard som hjælpere.
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Aktivitetsudvalget – 2379 Ulla Blankensteiner
Kursus & Uddannelsesudvalget – 2669 Christina Kronborg
Værkstedsudvalget – 2861 Esben Juul Knøss
RH Vi stemmer kun en fælles gang om vi kan godkende alle kandidaterne – der er aktuelt 68 mandater
AFSTEMNINGS RESULTAT
57 stemmer for – ingen imod – 11 blanke
De 3 kandidater Ulla, Christina, og Esben er alle valgt for et år.

Pkt. 10.

Eventuelt

Kommentar fra medlem 1957 Inge Lysdal Larsen
Der har tidligere i dag været drøftet om man kan ændre et navn på en båd hvor der er flere ejere, hvis man stiller op til
en bestyrelsespost – Jeg har selv siddet i bestyrelsen i mange år, og der har altså være fast kutyme at man gjorde dette,
Da det jo netop kræver bådplads at sidde på en bestyrelses- eller udvalgspost. Det skete også da jeg blev valgt ind, der
stod Carsten nemlig på båden.
Kommentar fra Medlem 2431 Solveig Lundtoft
Læste op om et tidligere bestyrelsesnotat, hvor vi beskrev at Skudehavnen skal være 100% lystbådehavn, betyder det at
VB på sigt skal flytte alle pladser derud `
Kommentar fra LN. Nej det er absolut ikke meningen, kommentaren er skrevet fordi, vi havde et akut behov for udvidelse
Da vi i 2020 mistede 20 pladser på Nørrebro. Her var ønsket først at broerne kunne gå ud fra Sydkajen. Men når vi
omtaler 100% lystbådehavn, så er det fordi at Skudehavnen tidligere har fungeret som nødhavn, men i dag hvor
indsejlingen kun er 2,75 – 3 meter dyb, så vil de store skibe ikke længere kunne gå ind derude, og nødhavn begrebet i
Skudehavnen eksistere ikke længere, men det er dog fortsat Aalborg Havn der administrerer Sydkajen, derfor kan vi ikke
ændre på den ny. Vi så gerne en promenade bro hen lags hele kajen på sigt, og evt. nogle ankerbøjer til gæstesejlerne.

Afsluttende kommentar fra Lars Nielsen
Vi glemte ved opstarten i dag, at ære de medlemmer, som er døde i den forgangene periode.
Der er tale om 2379 Bent Blankensteiner – der døde i april 20, og så her i juli måned i år, vores medlem 2140 Morten
Chr. Jørgensen, som også var indehaver af maskinværkstedet på Limfjordsgrunden.
Der blev afholdt 1 minuts stilhed, Ære være deres minde.
Dagsordenen er nu udtømt, tak for hvervet og tak for kampene under vejs, men jeg vil dog afslutte med et håb om at
man har en anden dagsorden i fremtiden – Pas på klubben, og de frivillige.
For
Formanden afsluttede mødet med at takke dirigent Rune Hyllested for veludført arbejde, Sarah vil sørge for at der
kommer en pæn vingave til både dig Rune og Christian, som har hjulpet i arbejdet med vedtægterne.
Tak – kom godt hjem
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