Kære VB-medlemmer,
Hermed lidt nyheder fra klubben, både af praktisk karakter men også reklame for nogle af de mange gode
aktiviteter der er søsat af klubbens aktivitets- og uddannelsesudvalg.
Materialer til den ordinære generalforsamling:
Bilag til den kommende generalforsamling er vedhæftet denne mail i PDF form, men det ligger i øvrigt også
på hjemmesiden under fanerne ”Nyheder” og ”Referater GF”
Hvor det kan tilgås via disse links:
2021-VB-Aarsregnskab-2021-med-erklaering.pdf (vestrebaadelaug.dk)
2022-VB-Budget.pdf (vestrebaadelaug.dk)
Udover materialerne her så er sæsonen jo faktisk skudt i gang, og vi kan se at en del allerede er i vandet og
de kommende uger, kommer mange flere til – det bliver så godt!
Velkommen til en ny sæson i VB
Broarbejde på bro 4 og 5:
På VESTSIDEN af Bro 5 og på ØSTSIDEN af bro 4, har der længe været planlagt udskiftning af gamle pæle,
blandt andet for at få bedre udnyttelse af gamle pladser med dårlige mål.
Samtidig får vi med denne første etape på disse to broer, muligheden for at få rettet vores frie vandareal op
mellem disse to broer, til manges glæde.
Desværre er arbejdet lidt forsinket, pga. materialemangel af Y-bomme fra Sverige – Disse ankommer
mandag 11. april og her springes de gamle pæle væk også mandag – arbejdet er færdigt inden påske
De involverede pladshavere får direkte besked, Indtil arbejdet er færdiggjort, så forhales der til anden ledig
plads på broerne. Aktuelt er der kun tale om 6 stk. der skal flytte.
Renovering /reparationer af badbygninger.
Både i Skudehaven og Vestre Bådelaug er der igangsat nødvendige forbedringer og vedligehold
I SKU skal fugerne og enkelte fliser udskiftes i baderummene både hos damer og herrer, der vil være opslag
med de dage det pågår.
I VBH er der igangsat en lidt større indvendig renovering/forbedring af de meget udtjente herrer og dame
badefaciliteter - dette skiltes også i de perioder, hvor det vil være nødvendigt at lukke noget ned.
Alt arbejdet forventet færdigt her i april.
Bookingmodul på hjemmesiden / Isætning:
Vores booking modul på hjemmesiden skal udelukkende bruges af dem som står på klubbens mobile
vinterstativer – Alle her har fået direkte besked om proceduren.
Alle andre skal som vanligt booke direkte hos AVAS (Aalborg Vognmandsforretning) – Vær opmærksom på
priserne er steget, blandt andet grundet de nuværende høje brændstofs priser.

Masser af aktiviteter – BEMÆRK at nogle kræver tilmelding og andre ikke.
Vores udvalg har virkeligt været ude og tilbyde masser af sociale arrangementer og kurser – som mange
heldigvis har benyttet.
Her er der links til meget af det vi har helt aktuelt:
•
•
•
•
•
•

Ren Havn 7. april (etape 1 /Indendørs)
Standerhejsning 23. april kl. 10-12.30
(vestrebaadelaug.dk)
Standerhejsningsfest 23. april kl. 18.30
(vestrebaadelaug.dk)
Generalforsamling 28. april kl. 18.30
Speedbådskørekort ”KVINDER ONLY ” 30. april
kvinder.pdf (vestrebaadelaug.dk)
Speedbådskørekort ”KVINDER ONLY” 13. maj
kvinder.pdf (vestrebaadelaug.dk)

Ren-Havn_07.04.22.pdf (vestrebaadelaug.dk)
Standerhejsning-og-Fest_23.4.2022.pdf
Standerhejsning-og-Fest_23.4.2022.pdf
VESTRE BAADELAUG
1.-30-4-2022-Eksklusivt-speedbaadskort2.-13-5-2022-Eksklusivt-speedbaadskort-

Og der er meget mere på vej.
Med disse ord – ønskes I alle en dejlig opstart på den nye sæson.
PS! Denne mail kommer fra undtagelsesvis fra formandens firmamail, grundet en aktuelt fejl i VB´s
mailsystem.
Bestyrelsen
Vestre Bådelaug

