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Aalborg, den 20. april 

Referat af BS møde 19. april 2022 
Forberedelse til GF 28/4 
 
Deltagere: 
Lars Nielsen (LN) - Claus Heikel (CH) – Jim Hovgaard (JH) – Lars Mousten (LM)  
 
Afbud:  Sarah Maria Pedersen (SMP)  

 

Dato:   Tirsdag den 19. april (bådinspektør møde 18-19) – BS møde 19-20)  
Sted: VB-klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg  

  

 Dagsorden   Referat  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Bådinspektør møde (update JH/CH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekter – VB-ejendomme (LM)  

 

 

 
 

• Ny Y-bomme på bro 4 og 5  
Status på projektet er at ANF stort set er færdige 

med de nye pladser, som lovet inden påsken.  

Vi laver lidt rokade, vi har nogle stykker som fortsat 

ikke er i vandet, og de nye pladser er optimeret så 

bredde og længde passer sammen  

 

• Flere rokader og bådsalg 
Der sker fortsat nogle salg på kryds og tværs, det 

har givet en del flere fra ventelisten muligheden for 

at få plads her og nu.  

 

• Kontaktudvalgsmøde ANF 
29/3 var der kontaktudvalgsmøde i ANF med alle 

båd/fartøjsinspektørerne for de frem ANF-klubber, 

både CH og JH var forhindret, så Esben deltog på 

vegne af VB. Her gennemgik de status på 

projekterne i alle havne, og alle fik en håndværker 

oversigt og en liste til notering af udførte 

småprojekter i sommerperioden.  

 
.   
 

• Status på B/T bygningen i Vestre Bådehavn 
Vi er så småt begyndt med renoveringsprojektet i 
B/T bygningen i VBH-havnen, som tidligere omtalt 
laver vi en light udgave af det oprindelige projekt, 
som grundet store prisstigninger i materialer og 
håndværkerlønninger ikke kan gennemføres.  
 
Der er pt. sat helt nye lofter og lamper op, og så er 
vi begyndt på alle skillevæggene derude, som 
bliver med hvid folie, i stedet for de blå slidte 
overflader – flere klinker er udskiftet og så skal der 
laves nyt dræn/ændringer af kloaker i 
baderummene hos kvinderne, så de bliver 
selvrensende.  
 
I Sensommeren laves også ny isolering på lofterne 
og indsættelse af nyt interiør i begge baderum 
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3.  VB Administration (LN) Nyt dynamisk fartøjsskema laves 

Efter ønske fra bådinspektørerne så laves der et 

nyt dynamisk fartøjsskema, som skal tages i brug i 

efteråret 22, dette bruges og sendes automatisk til 

bådinspektørerne ved indtastning af rettelser, 

bådsalg – køb – udmeldelse – tilvalg af ydelser 

såsom kollektiv ansvarsforsikring, mobilt 

stabelstativ mv. – mere om dette når det er oprettet 

på hjemmesiden.  

 

Nye medlemmer:  

VB får hele tiden nye medlemmer, år til dato har vi 

fået hele 19 nye medlemmer, og vi har nu rundet 

medlem nummer 3400         

 

2 stk. i februar:  

3382 Jess M. Nielsen  

3383 Jesper Christensen  

 

9 stk. i marts:  

3384 Emil le Fevre 

3385 Bettina Sørensen  

3386 Mette Frydendal  

3387 Christian Taalab  

3388 Knud Pedersen  

3389 Martin Gjersbøl von Seelen  

3390 Pernille Larsen  

3391 Finn Staugaard 

3392 Andreas Rye Jensen  

 

8 stk. i april:  

3393 Annette Niemann Hansen  

3394 Thomas H. Pedersen 

3395 Kristian Ø. Lauesen  

3396 Nikolaj Rossing  

3397 Mikkel Nørgaard Badenski  

3398 Peter Morgan Jensen  

3399 Brian Jensen  

3400 Martin Harrig  

 

Velkommen til jer alle, håber I er blevet taget godt 

imod, flere af jer har allerede fået en bådplads og 

andre er på venteliste.  

4.  Forberedelse til generalforsamling 28/4   Vi fordelte de opgaver der er på selve dagen, med 

Erik og Jim i døren til kontrol af mandater.  

CH og LN sørger for stemmesedler til valghandling 

LN har fået ok fra dirigent og har udsendt de 

godkendte regnskaber efter møder med 

revisorerne.  

LM sørger for mikrofon, og lydanlæg spiller  

EJK lejer ekstra stole ved Tommy Telt.  

 

LN orienterede om valgsituationen, så vi har folk på 

til alle valg.  

Der er 3 afbud på som er CH fra bestyrelsen og 

Inge og Benny på revisor posterne, der er 

indhentet fuldmagter fra dem til genvalg.  

 



 

3 
 

5 Opsamling – referat mv. • Oplægget til referat godkendt af BS 

 

• Kommende møder og aktiviteter:  

5. maj 10-14 Præs. Af klimaoplæg AK i VB (LN) 

5. maj 14-17 Borgermøde Ny klimaplan (LN) 

11. maj 15-18 Workshop AK klimaplan møde (LN)  

11. maj 18-20: Fælles ANF-BS møde i AS (alle)  

18. maj 19-21: Driftsmøde (SMP-EE-JH og LN)  

19. maj 18-19: Forretningsudvalg (SMP-LM-LN) 

23. maj 8-10: ANF ½ årsmøde med Aalb. Kom (LN) 

27. maj 8-10: Bådinspektør møde (JH-CH-EJK-LN) 

 

Ingen fælles BS møder i maj, grundet stor 

mødeaktivitet – disse sammenskrives som info 

6.  Eventuelt  Intet.  

 


