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Aalborg, den 15. januar.  

Referat af Bestyrelsesmøde 11. januar 2022 
Deltagere:  
Sarah Maria Pedersen (SMP), Lars Mousten (LM), Jim Hovgaard (JH), Lars Nielsen  
 
Afbud: Claus Heikel (CH) - syg  

 

Dato:   Tirsdag den 11. december kl. 19.00-20.30 
Sted: VB-klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg  

  

 Dagsorden   Referat  

 
1.. Bordet rundt – Ideer/status på ansvarsområder  

• Bådinspektør (JH + CH) 

• Økonomi/budget (SMP) 

• VB-Administration/sekretariatet (LN) 

 

JH:  

Pladsplan for 2022 er igangsat – der er udsendt 

fartøjsskema pr. bro m/1 uges svar frist. Først tildeles alle 

dem som fastholder samme plads, og ellers efter 

vedtægterne og afsluttende med ventelisten.  

Vagtplan ordningen kører godt – stort set fuldtegnet der 

bliver ikke brug for alle tilmeldte – Holdene er sat så der altid 

går 2 – mange har meldt ind med hvem de ønsker at gå 

med, resten sættes sammen af JH/CH.  

 

SMP:  

Overordnet status givet på økonomien, ultimo januar skulle 

alle have fået opkrævning på kontingentet både via PBS og 

med post. Ellers er man i gang med afslutningen af 

årsregnskabet – og afstemning af alle poster, og 

udeståender.  

 

LN:  

Der arbejdes i øjeblikket med tilpasninger i BEAS og det 

samme på websitet – Nye funktioner med betalingsmodul på 

blandt andet op og isætning med AVAS.  

Der er lavet adgangskoder til BEAS til både Jim og Claus  

Ellers er min opgave i øjeblikket overdragelse til JH/CH og 

support med det store pladsfordelingsarbejde.  

Der er pt. ikke så mange medlemshenvendelser.  

EJK afspadsere sommerens overtid – frem til ultimo februar 

men er inde 1-2 gange om ugen, og lave mindre 

vedligeholdsopgaver incl. rengøring af B/T  

 

På kursus fronten udbyder vi overbygningen på duelighed – 

nemlig Yachtskipper (Y3) kursus – der skal dog min. Være 

4-6 deltager for at det gennemføres:  

VB-Yachtskipper-kurus.pdf (vestrebaadelaug.dk) 

2.  Beslutningsprocesser.  

1. Gennemgang af bygning jf. tilbud  

 

 

 

SMP: 

Vi har fået 2 tilbud ind, EJK har været i dialog med det ene 

firma, men vi vil gerne have ekstra eller to, derfor blev 

besluttet at Lars Mousten og Sarah har det overordnet 

ansvar for projekt ”renovering af B/T i VBH” for at sikre at vi 

får alt belyst. – EJK tilknyttes med praktisk viden og ideer.  

 

https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2022/01/VB-Yachtskipper-kurus.pdf
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2. Gennemgang/godkendelse af VB prisblad 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 

3. Gennemgang/godkendelse af VB gæstepriser 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Status på Ny forretningsorden/opgaver 

 

LN: kunne berette at vi har fået godkendelse af et tilskud 

som han har søgt i Aalborg Kommunes prioriteringskatalog. 

Vi havde søgt om kr. 400.000 til projektet – men har fået 

tildelt kr. 200.000 – det takker vi gladelig for, men det 

udfordrer økonomien i den planlagte større ombygning, så vi 

går en runde eller to mere.  

 

Ligeledes kunne LN berette at VB er blevet godkendt af to 

store fonde, der gør det muligt at ansøge om et større beløb 

til projekt Sejlerstue” i Skudehavnen. LN og SMP er 

tovholder på dette projekt.  

 

SMP: fremlagde et oplæg på et nyt VB-prisblad – vi drøftede 

enkelte emner, blandt andet gebyrer – men det er vigtigt at 

vi har det nedfældet, i de tilfælde hvor det vil være 

nødvendigt at bruge – Eksempelvis genindfører vi 

rykkergebyr på kontingent og bådpladsleje, da der fortsat er 

alt for mange der først betaler efter en eller flere telefoniske 

og mail rykkere. – Tidsforbruget her er enormt.  

Prisbladet blev godkendt – og liggers straks på websitet.  

VB-Prisliste-redigeret-jan-2022.pdf 

(vestrebaadelaug.dk) 
 

LN: fremlagde de nye gæstepriser for sæson 2022, priserne 

er afstemt med SL – dog overvejes prisen for FH-ordningen, 

dette drøftes på næste møde.  

Prislisten blev godkendt – og ligges på websitet efter  

næste møde i februar, når vi har hørt fra SL vedr. FH-pris. 

VB-Gaestepriser-i-VBH-og-SKU-i-2022.pdf 

(vestrebaadelaug.dk) 
 

SMP: En ny tilrettet version af forretningsordningen 

underskrives på mødet i februar – men vi gennemgik 

detaljerne og Sarah tilpasser.  

 

 

3. Status ANF/Aalborg Kommune  

• ANF + Aalb. Kommune (LN) 

 

Ingen december møder i ANF regi,  

Den 13/1 har Aalborg kommune indkaldt til møde om et nyt 

fælles havnereglement gældende for alle klubberne i 

Limfjorden, der hører under Aalborg Kommune, fra VB 

deltager Sarah, Esben og Lars – der kommer referat som vi 

tager med i februar mødet.   

4. Opsamling – referat mv.  

• Godkendelse af referat udkast 
 
 

• Udvalgsinputs til nyhedsbreve 
 
 

• Næste møde 

 

Referat udkast godkendt på mødet – kun småændringer og 

indsættelse af link efterfølgende – herefter ligges på 

websitet.  

Ingen nyhedsbrev – vi har lige sendt en større status ud 1. 

januar.  

Næste BS-møde 22/2 kl. 18.30 incl. udvalg.  

5. Eventuelt  INTET 

Herefter fortsatte Bådinspektørerne i udvalgsarbejde – det 

samme med Driftsudvalget.  

 

https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2022/02/VB-Prisliste-redigeret-jan-2022.pdf
https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2022/02/VB-Prisliste-redigeret-jan-2022.pdf
https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2022/03/VB-Gaestepriser-i-VBH-og-SKU-i-2022.pdf
https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2022/03/VB-Gaestepriser-i-VBH-og-SKU-i-2022.pdf

