Aalborg, opdateret den 7. juni

Referat af BS og udvalgsaktiviteter i maj
måned, jvf. info fra bådinspektørudvalg,
forretningsudvalg, og input fra aktivitets- og
kursusudvalg
Inputs fra:
Sarah Maria Pedersen (SMP) - Lars Nielsen (LN) - Claus Heikel (CH) – Jim Hovgaard (JH) – Lars Mousten
(LM) – Ulla Blankensteiner (UB) – Christina Kronborg Nielsen (CKN)
Dato:
Sted:

Opsamlet og refereret mandag den 7. juni
VB-klubhus, Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg
Dagsorden

1.

Møder med Aalborg Kommune – vedr. ny klimaplan for
hele Vestbyen. (input fra LN)

Referat
•

Møde 1 – Præsentation af 4 x oplæg på
borgermøde torsdag 5. maj
Mødet var opdelt i to faser et fra kl. 10-14, for
indbudte gæster og de fire tilbageværende
arkitektfirmaer – møde 2 om eftermiddagen var et
borgermøde for alle – VB var vært og deltog med
LN fra bestyrelsen og en havneassistent som
hjælper for kommunen mht. forplejning mv.

•

Møde 2 – Tirsdag 11. maj - Workshop og
præsentation af de sidste to oplæg der skal
arbejdes videre med.
Dette møde blev også afholdt i VB´s klubhus
Til mødet var alle interessenter i området for
klimaplanen – altså alle sejlsportsforeningerne, de
forretningsdrivende, Vestbyens samråd mfl.
Her var blev de to tilbageværende oplæg
præsenteret og de fremmødte var opdelt i fem
grupper der kunne komme med inputs, rettelser og
indsigelser – det blev flittigt brugt, noget er efter
vores tankesæt gode men der er også en tendens
til at meget af vores areal inddrages til nye tiltag –
VI har via ANF også indsendt skriftlige
kommentarer, hvor vi gerne ser ideerne i
Skudehavnen ændret eller taget af bordet
Der kan evt. ses mere her på Vestbyens Samråds
Facebook side: (1) Facebook

2.

ANF fælles bestyrelsesmøde 11. maj kl. 18-20

Det årlige fælles møde afholdtes i AS onsdag
Med besøg af den nye rådmand Jan Thaysen
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Jan gav en god præsentation af sig selv og
opgaverne som vi er fælles om mht. drift af
lystbådehavnene – Han virkede virkeligt til at han
gerne ser på udviklingen af vores havne – Vi
fortalte ham vores utilfredshed med at vores
byggesager og ansøgninger på mindre
velfærdsbygninger, nu nærmest har stået stille i 3-4
år, med baggrund i en ny kommende helhedsplan
for Vestbyen – det lovede han at kigge på.
Peter Simonsen fortalte om ANF´s historie og om
alle de forbedringer og udbygninger vi har skabt
igennem de seneste mange år. Det satte JT stor
pris på – og alt er jo faktisk sket uden at
kommunen skulle have penge op af lommen.
JT lovede også at kigge en ekstra gang på det
indsendte NNS-projekt ny havn. Alt i alt et godt
møde, hvor vi også fik hilst på hinanden i
klubberne.
Driftsmøde 18. maj (SMP – EE – JH og LN)

Med nye folk på de fleste poster, så var det
påkrævet lige at få vendt vores administrative
procedure ved indmeldelse af nye medlemmer, og
ikke mindst få vendt at pladserne tildeles efter
klubbens vedtægter.
Vi har igennem de sidste par år haft rigtig mange
bådsalg og dermed ejerskifte, og da vi har helt nye
folk på opgaverne, så var det tid til lige at få
genopfrisket det lavpraktiske især i forhold til
hvordan vi laver tildeling af nye medlemsnumre og
ikke mindst tildeling af bådpladser.
SMP/EE tildeleler først medlemsnummer når
indbetaling er at se på klubbens bankkonto – dette
er også den reelle indmeldelsesdato.
JH og CH tildeler plaser og mulige ”M-pladser” (en
M-plads er en plads der ”kun” kan tildeles
midlertidigt. – En plads tildeles efter klubbens
vedtægter på dette område.
LN har den administrative del med oprettelse i
BEAS og sørger også for at der udsendes
velkomstbrev.
-----------------------------------------------------------------

4.

Link til ANF-BS-mødereferat 2/6:

http://www.anfadm.dk/UserFiles/file/Bestyrelsesreferater/ANF_be
styrelsesreferat_20220602.pdf

Forretningsudvalgsmøde 19. maj (SMP-LN-LM)

Vi drøftede status på klubbens økonomi, vi følger
fint budgetterne og på gæsteleje er vi pr. medio
maj en lille smule foran sidste år – som var rekord.
Vi drøftede også bemandingsplanen for sommeren
Ligeledes drøftede vi også vores procedurer
omkring indkøb – LM orienterer EJK om vores
leverandøraftaler til indkøb af el, vvs og værktøj.
SMP har lavet en aftale med udvalg i forhold
indkøb og afregning.
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Afslutningsvis drøftede vi de medlemmer som vi
har været nødt til at ekskludere pga. manglende
betalinger – nogle har fortsat materiel stående på
vores arealer – dette kigger bådinspektørerne og
EJK på efter sommerferien.
5.

Input fra administrationen (LN)

•

Fortsat godt gang i nye medlemmer:
Faktisk har vi alene i år sagt goddag til 29 nye
medlemmer i klubben, og kun sagt farvel til små 10
5 stk. nye i maj måned:
3401 Flemming Thomsen
3402 Emil Nør Heise
3403 Henning Hamborg
3404 Alexander W. Hjort
3405 Ole Djernes Olsen
5 stk. nye i juni måned:
3406 Darryl Steven Keogh
3407 Lasse Dorff Dodensig Nielsen
3408 Torben Einer Nielsen
3409 Morten Møller
3410 Niels Ole Jørgensen
Velkommen til jer alle, der er velkomstbrev på vej til
jer – Flere af jer er medarbejder af andre både, så i
kender proceduren, I andre er altid velkommen til
at kigge forbi havnemesteren på kontoret og få
lavet kort.

6.

Inputs fra havnedriften (EJK)

•

Havneassistenter sommersæson 2022:
Igen i år har vi vores unge havneassistenter Martin
og Anne på havnevagt og ekstra rengøring i
ugerne 28-34 – de vil være her hver dag i denne
periode – tag godt imod dem – også Nikolaj som
tidligere har afløst Esben i hans ferier, kommer på
banen henover sommeren – og især i Esbens ferie
i ugerne 31/32

•

Vores fælles isætningsdage på mobile stativer
forløb helt fantastisk, alle tidsplaner blev overholdt
og vi var endda færdig før den planlagte tid, takket
været at I bådejere bare var klar på de fastsatte
tider – tak.

•

Vi bevæger os så småt ind i højsæsonen, så derfor
er næsten alt fokus på drift, rengøring og alm.
Vedligehold af vores bygninger – til dette er der
hente hjælp fra flere medlemmer, med
malerarbejde af træværk på vores B/T bygning i
SKU og Sekskanten og vores træ terrasser – disse
bliver malet hen over sommeren.

•

Der er etableret en fast autocamper plads i VBH,
med skiltning – vi har fået tilladelse til at bruge
vores vinterareal af ANF´s administrator – og
allerede nu kan vi se at det har flyttet de mange
vogne som tidligere brugte molen i Skudehavnen,
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7.

Inputs fra Kursusudvalget (CKN)

•

Aalborg Kommune har opstillet to persille træer til
fri afbenyttelse til borgerne og sejlerne – de er
placeret på VB´s klubterrasse og ved nedgangen til
bro 4 i Skudehavnen – de er allerede flittigt brugt.

•

Husk at vende jeres skilt på grøn (ledigt) når i sejler
på sommerferie eller er væk i mere end et døgn – I
kan altid ringe på havnetelefonen 40600270 og få
mig til at vende skiltet (dog min. 1 døgn før
hjemkomst) – Gæsteleje er en meget vigtig
indtægtskilde for VB – Tak.

•

12. maj er der opslået og tidligere udsendt en
kursusplan for efteråret 2022 – se meget mere her:

Uddannelsesudvalget-nyhedsbrev-12.05-2022.pdf
(vestrebaadelaug.dk)
8.

Inputs fra Aktivitetsudvalget (UB)

•
•
•

Fredag 27. maj – Fredagsbar i klubhuset
Mandag 20. juni – Koncert med 40 mands orkester
Aalborg Postorkester ved klubhuset
Onsdag 23. juni – Stor Sankt Hans aften med øl,
vand og lækre hotdogs på Nokken

Håber I vil bakke stort op omkring disse tiltag – herefter er
der sommerpause, men dog med masser af spontane tiltag
på klubterrassen henover sommeren – og HUSK også Tall
Ship Races i Aalborg fra 4. – 7. august – se skibsplan her:

Tallship map 2019_FINAL (vestrebaadelaug.dk)
Og se også hele programmet for dagene her:
Programme (tsraalborg.dk)
9.

Kommende møder

•
•
•
•
•
•

Torsdag 2/6 - ANF-formandsmøde kl. 19-21 (LN) ’
Tirsdag 7/6 – bådinspektørmøde 17-18
Mandag 20/6 – Koncert med APO v/klubhus
Torsdag 23/6 – Sankt Hans på Nokken
Onsdag 10. august – Bygningsgennemgang
Tirsdag 16. august – VB-bestyrelsesmøde

Kendte sommerferie planer:
Lars N – ferie uge 26+27 og 31+32
Jim – ferie 26+27
Sarah – ferie uge 28-29-30
Lars M – ferie uge 26 – 28 – 29 og 30
Claus – ferie uge 28-29-30-31
Esben – ferie uge 31 og 32
God sommer
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