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Kære VB-medlemmer 

Allerførst ønskes I alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår. 

Overordnet set har 2021 igen været et rigtigt godt år for VB, trods det at vi startede året med en stor nedlukning af 

vores faciliteter, helt frem til vores opstart på sæson 2021, men herefter gik det stærkt, og alt i alt vil vi i bestyrelsen 

betegne sæsonen, som vellykket og en god en af slagsen for VB.  

 

Som sagt gik vi ind i 2021, med nedlukning i årets første måneder, og igen fra ultimo maj, 

hvor Aalborg Kommune med baggrund i store smittetal i Vor Frelser Sogn, som VB hører 

under, krævede en total nedlukning af vores klubhus faciliteter, en lidt spøjs situation idet 

vores naboklub SL, ikke var ramt da skillelinjen til Vesterkær Sogn, som de tilhører går midt 

på Bådehavnsvej. Udfordringerne var store for administrationen, men vi fik dog de mange 

henvendelser der normalt er op til sæsonstart løst efter bedste evne.  

 

Foråret var her tidligt, med masser af gode solskinsdage i marts, og da mange var hjemsendt fra deres 

arbejde, så var der god tid til at få gjort bådene klar til den nye sæson – Af samme grund fik vi også de 

mange vandslanger lagt ud på broerne og åbnet for vandet allerede 20. marts. Påsken lå i den første 

uge af april, og her var rigtig mange allerede på deres første ture ud i Limfjorden.  

 

I samme periode fik vi som de sidste par sæsoner en del henvendelser fra nye folk, som ønskede at 

blive en del af VB, trods det at vi i forvejen har venteliste. I alt har VB i denne sæson fået hele 68 nye medlemmer, de 

fleste har fået én til én introduktion fra Esben eller Lars, men vores plan er at vi igen i 2022 kan lave en fælles og 

ordentligt VB-velkomst til jer i klubhuset.  

 

Hen over en sæson svinger medlemstallet op og ned i takt med at der kommer nye, aktuelt er vi 524 medlemmer, for 

der er også altid en naturlig afgang, de fleste med baggrund i at de har solgt båden. Det har rigtig mange gjort i 

sæson 2021, priserne på brugte både har jo været lukrative       Hele 72 VB-medlemmer har solgt deres båd, nogle 

har købt ny, i de fleste tilfælde en større model, mens andre har afsluttet deres sejlerliv. men fakta er at der i sæson 

2021 er solgt rekord mange VB både, hvilket så har givet plads til mange af vores nye medlemmer fra ventelisten.  

 

Det gode forår og en næsten perfekt sommer, har givet VB en rekordomsætning i gæsteleje, 

hvor alle vores gæstekategorier var i vækst, med undtagelse af dem med ”frihavnsmærker”, 

som lå lidt under sidste år, men det er jo også vores billigste billet, så det kan vi faktisk godt 

glæde os over, for det er klart overgået af stor vækst blandt fuldt betalte gæster. Noget af 

denne succes vil og bør vi tilskrive vores tre unge havneassistenter, Thea, Martin og Anne, – 

som hver dag i juli og august gik vores broer tynde i aftentimerne, og ”fangede” mange der ikke 

lige havde fået indløst billet. Det er vores opfattelse at vi har nået tæt på den maksimale gæstekapacitet, for der har 

ligget både på stort set samtlige ledige pladser, så tak til jer medlemmer, som husker at sætte sin plads på ledig, når 

man selv er ude.  

 

God økonomi 

I det forrige regnskabsår lavede vi et pænt stort overskud, som vi kunne tillægge den formue vi i forvejen har fået 

opbygget over en del år nu. Det er lidt for tidligt endnu at sige hvor vi lander i regnskabsåret 2021, men bestyrelsen 

forventer et lille overskud, i forhold til budgettet, som har indeholdt en del større vedligeholdelse og forbedringer af 

vores bygninger, og samtidig har der været plads til yderligere udbygning af vores mobile vinterstativer.  
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Projekter i 2021 

Vi har fået lavet en del mindre vedligeholdelse opgaver på vores klubhus, værksted, samt på vores driftsmateriel.   

Ligeledes er der igen udført en del havneprojekter, i hhv. både klub og i ANF-regi, her lidt om de større ting:  

 

Nyt gæste -og medlems vaskeri  

Som er fase 1 af 2 på et samlet renoveringsprojekt ”B/T-bygningen” i Vestre Bådehavn 

Fælles for vores projekter er, at noget udføres af VB v/medlemshjælp og installationsopgaver løses ved 

eksternt hjælp. Følgende opgaver er udført:   

 

o Nedbrydning af det gamle depot og to gamle toiletter.   

o Opsætning af nye lofter, maling af vægge og nyt epoxy gulv.  

o Nye VVS og El-installationer  

o Indsættelse af tre nye vaskesøjler med brugerbetaling via BEAS 

automater.  

 

Stor tak til hjælperne, og ikke mindst Esben for det store arbejde der er udført.   

 

Nye legepladser i Vestre Bådehavn og Skudehavnen. 

Der har i årene tilbage været lavet mange oplæg og tiltag til at få renoveret de gamle og slidte legepladser, 

så heldigvis kan vi nu også sætte flueben ved denne, det det i år lykkedes at få renoveret, eller faktisk stort 

set nyetableret vores legepladser i begge havne. Dette er sket med kyndig hjælp og 

vejledning fra både Aalborg Kommune, og flere forskellige udbydere af legepladser. Selve 

forarbejdet har faktisk været den sværeste del, for kravene til nye legepladser er ret store.  

 

Opgaven her er primært udført af eksterne leverandører på projektet, AVAS og Rudeco, 

i samspil med Esben, der har assisteret med ideerne, og med hans elskede Manitou  

 

o Fjernelse af 50-60 cm. gammelt jord og sand, som krævet kørt på deponi 

o Fjernelse af gammelt udtjente legeredskaber 

o Renovering af enkelte genbrugs legeredskaber og nedgravet båd.  

o Etablering af nyt lovmæssigt fald sand 

o Etablering af nye legeredskaber – udført af producenten Rudeco 

o Etablering af ny landgangsbro til den nedgravede bro, og 3-4 nye bænke.  

Disse er udført af et af Aalborg Kommunes beskyttede værksteder, og er så flot 

udført.  

 

Også her en Stor tak til hjælperne, og ikke mindst Esben for det store arbejde der er udført.   

 

ANF-projekter i 2021:  

Også i 2021 blev VB tilgodeset med vores andel af havne renoveringsprojekter, som vi havde med til havnesynet i 

efteråret 2020. Vi har fået etableret følgende:  

 

o Etablering af 12 nye bådpladser yderst på bro 4 

o Etablering af 6 nye bådpladser yderst på bro 5 
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o Ændring af pladser på bro 2, 8 og 9 

o Etablering af nyt jolle slæbested i Skudehavnen (Fælles VB, FK og SL) 

o Renovering af ophalersporet ved sporristen. (fælles VB og SL) 

o Etablering af ekstra el-standere og ekstra El-skab ved bro 4 og 5 

 

Kraftige prisstigninger på EL 

Vi har været nødt til at foretage en straks ændring på vores el-standere, dette skyltes at vores indkøbspriser på EL   

er steget ekstremt meget. Derfor er KW prisen på alle standere ændret fra 2,50 kr. til 3,00 - Denne ændring er 

foretaget i alle medlemsklubberne under ANF, nogle har allerede ændret til 3,25 – men vi afventer lige og ser 

situationen an, VB skal ikke tjene mange penge på el, men vi skal have dækket vores udgifter, til udskiftning af 

printpaneler, som vi har 5-10 stk. af om året, til ca. 5.000 pr. stk. og så har vi også en daglig drift af automaterne, 

som VB i alt har små 100 stk. af – heraf står de 80 ude på broerne. Hvis og når priserne falder igen, så reguleres der 

naturligvis den anden vej, og der informeres naturligvis om dette.  

 

Der summer af aktivitet   

Der er kommet fint gang i aktiviteterne igen, vi startede i sommers med en arbejdsdag og et 

rigtigt fint Sankt Hans arrangement på Nokken, og her i efteråret har vi fået afholdt vores 

afrigger fest, og julehygge – Hvor især Ulla har været den helt store kreatør og sikret at vores 

klubhus har summet af jul, flot pyntet juletræ og dekorationer på borde og i 

vinduerne. Udvendigt har Esben og hjælpere, sørget for flot julelys både på 

klubhuset og på sekskanten.  

Desværre måtte årets sidste to arrangementer med julebanko og nytårs 

champagne aflyses, da Aalborg Kommune via en mail har opfordret foreningslivet 

til at aflyse alle indendørs aktiviteter frem til og med 5. januar – dette efterlever 

vi naturligvis i VB, da vi får lokaletilskud til vores faciliteter.  

 

I VB dygtiggøre vi os, for at blive bedre sejlere.   

Det har længe været bestyrelsens ønske at kunne udbyde en bred vifte af kurser og foredrag I VB. 

Det har Christina Kronborg en stor del af æren for er lykkedes, hun har som nyvalgt tovholder på dette projekt, fået 

sammensat en perlerække af arrangementer her i slutningen af efteråret, og hele foråret 2022. Især foredraget om 

motorlære for begyndere, var stort set udsolgt på en uge, derfor planlægges der et nyt i foråret, her er der allerede 

10-12 stykker skrevet op. Vi har også afholdt et såkaldt ADR-kursus, der giver tilladelse til at køre med klubbens 

diesel trailer  

I januar 2022 har vi både VHF-kursus: VHF-SRC-kursus-.pdf (vestrebaadelaug.dk) og: 

Duelighedskursus: VB-Duelighedskursus-2022-1.pdf (vestrebaadelaug.dk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2021/12/VHF-SRC-kursus-.pdf
https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2021/12/VB-Duelighedskursus-2022-1.pdf
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Vestre Bådelaug Værkstedsklubben   

Også vores tovholdere Esben, Kim og Michael, har fået rigtig fint gang i værkstedsaftnerne, hver 

gang med deltagelse af 25-30 interesserede, hvilket er meget fint når der laves praktiske 

opgaver i værkstedet, som sidste gang hvor Esben kunne fortælle og vise hvordan man får slidte 

plexiglas ruder fine igen.  

Der kommer ikke officielle invitationer ud på disse aftner, de afholdes fast hver sidste torsdag i 

måned. Udvalget har oprettet en FB-gruppe på aktiviteter og fif – du kan melde dig ind her:  

(1) Vestre bådelaug Værkstedsklubben | Facebook og kig gerne forbi, der er stort set garanti for at 

du får et godt råd eller to med hjem, eller måske du ligefrem selv kan bidrage med god viden.  

 

Kontor og åbningstider.  

I perioden fra medio december og frem til medio februar vil Esben holde en del fri, med afspadsering af sommerens 

mange timer. Han vil dog ugentligt løse nogle af de faste driftsopgaver vi har, og ligeledes tilse vores bygninger og 

arealer. Havnetelefonen besvares løbende, men send helst en SMS, så vil der blive svaret i løbet af kort tid. 

Havnetelefonen er også en VAGT telefon, så har du noget som kræver her og nu respons, så RING 40600270 

Kontoret er reelt lukket uden faste åbningstider, frem til 28/2.  

 

Mere hygge i klubhuset.  

Vi arbejder målrettet i bestyrelsen på at få af de sociale liv tilbage i klubhuset, og her i løbet af december, har vi med 

egne øjne set, at flere og flere også af de nye er begyndt at mødes i kortere og længere 

tid, for at nyde en kop kaffe, drikke en øl eller vand, og måske spille et spil, læse en bog 

eller et af de mange sejlermagasiner der står i reolen. Det er skønt at se når flere på tværs 

af generationer, kan nyde godt af hinandens erfaringer, fif og gode råd, det er rigtig 

klubånd. Vores klubhus har lidt præg af mødelokale, og det er fint i nogle sammenhænge, 

men vi har over tid, med erfaringer fra de fleste andre havne omkring os, også behov for 

et hyggehjørne, det er nu etableret, og så endda med den bedste udsigt ud mod vandet.  

Hvis nogen af jer evt. vil donere et brætspil eller to af de mere moderne, eller familiespil, så vil det glædes os meget.  

Vi ved at der ligger flere nye tiltag til sociale sammenkomster i fremtiden, fra vores forskellige udvalg.  

 

God indgang på 2022.   

Lykken har tilsmilet VB her ved årets udgang, så det er med glæde at kunne fortælles, at vi netop har fået tildelt 

redningsstiger fra TRYG fonden, til brug i Skudehavnen på Sydkajen. Ligeledes har vi netop fået tilsagn fra Aalborg 

Kommune med et tilskud på 200.000 til vores renoveringsprojekt på bad og toiletbygning i Vestre Bådehavn.  

Vi er i aktuelt også i gang med fondsansøgninger til den kommende sejlerstue på Nokken, så vi forhåbentligt snart 

kan få dette projekt detailplanlagt. Realistisk er det nok først i 2024, men vi har et lille håb om opstart ultimo 2023.    

 

Få dine regninger fra VB tilmeld betalings service 

Kun ca. 40% af VB´s medlemmer benytter PBS/betalings service – det kunne vi rigtig godt tænke os at flere fik gjort,  

Vi bruger fortsat urimeligt mange mandetimer på rykkerprocedure. Derfor, slip for bøvlet og tilmeld dig betalings 

service i din bank. Du skal bruge følgende data: 

Nets/PBS nr.: 04518101 
Deb.gr.nr.: 00001 
Kunde.nr.: Dit medlemsnummer 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/2974155896192987
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ANF-projekter i foråret 2022 

VB har fået mulighed for at lave nogle pladsændringer på Østsiden af bro 4 (ca. 10-12 pladser), hvor gamle pæle 

springes bort, og erstattes af nye Y-bomme, og ligeledes vil det samme ske på Vestsiden af bro 5  

(ca. 8 pladser) – Dette er for at sikre udbygning og større bådpladser, de steder det er muligt. Der kan forekomme 

nogle nødvendige pladsskifte, men dette drøftes direkte med de involverede i løbet af januar 2022.  

Ligeledes skal der lave stræk tømmer på bro 9, ind mod kajen. Vi havde også et ønske om et helt nyt bro dække på 

bro 3, incl. ændringer af østsidepladserne yderst, men dette projekt er udskudt til 2023, grundet et nødprojekt i en 

af de andre havne.  

 

Pladsfordelingen i 2022 

I løbet af januar og frem til medio februar, vil vores bådinspektører gå i gang med den helt store pladsplan for 2022,  

Alle vil få en direkte henvendelse fra udvalget, enten via mail eller telefonisk, der har som optalt andet sted i dette 

nyhedsbrev været ekstremt mange bådsalg, og af samme grund vil det give en del ændringer til sæson 2022. Derfor 

har de nyvalgte bådinspektører behov for at kende alle planer, inden vi går i gang med det helt store puslespil. Vi har 

behov for at få maksimalt udnyttelse af alle pladser. Hvis du allerede nu har et ønske om en anden plads end din 

nuværende, så må du hjertens gerne melde det ind på kontakt@vestrebaadelaug.dk, skriv ”pladsønske 2022” i 

emnefeltet. Så vil disse blive medtaget i den samlet plan. Dog er det vigtigt at pointere at alle tildelinger af evt. ny 

plads, naturligvis tildeles efter klubbens vedtægter.  

 

Afslutning og tak.  

Jeg håber at det ovenstående har givet jer lidt nyttig information, her ved overgangen til en ny sæson, og med dette 

vil vi ønske jer alle et godt nytår, tak for den store opbakning til vores arbejde – og sidst men ikke mindst så vil jeg 

personligt rette en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet. En lige så stor tak til alle jer der bidrager 

med praktisk opgaver, hvad enten det er i et af vores udvalg, eller som hjælp i hverdagen, rundt omkring på havnen. 

Og så vil jeg naturligvis også rette en stor tak til den lønnede del af organisationen, tak til Erik for supporten på 

økonomidelen, tak til vores unge havneassistenter, tak til vores faste havneassistent afløser Nicolaj Rossing og sidst 

men ikke mindst en kæmpestor tak til vores havnemester Esben – i er et stærkt team.  

 

Godt Nytår til jer alle - Vi ses snart til sæson 2022 

Lars Nielsen, formand  

 

 

CVR. 46968751 

Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg 

Mail. kontakt@vestrebaadelaug.dk  

Web: https://vestrebaadelaug.dk/ 
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