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Aalborg, den 16. dec. 2022 

Referat Julefrokostmøde 14.12.2022 
 
Deltagere: Jim Hovgaard (JH) – Claus Heikel (CH) – Lars Nielsen (LN) – Lars Mousten (LM) Sarah Maria 
Pedersen (SMP) – og havnemester Esben Juul Knøss (EJK)  

Dato:   Onsdag 14. december kl. 18.30-20.30                                                                  

Sted:            Klubhuset Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg  

 

Dagsorden:                                                                          Referat:  

 
1. Normalt ingen december møder – men da vi alligevel 

mødtes, drøftede vi kort igangværende administrative 
opgaver og projekter  

Mødet indledt med lille juleanretning – glædelig jul 

Kort drøftelse vedr. indkomne mails/post og 
driftsopgaver.  

• Frihavns ordning 2023 

 

 

 

• Klubbens sociale medier /Facebook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Indkomne forslag/medlemmer 
 

Lars N – deltog fra kl. 19.20 – pga. forsinket ankomst 
grundet kø v/stor motorvejsulykke v/Hobro 

Sarah forhindret pga. sygdom i nærmeste familie.  

.  
 
 
 
Vedtaget at VB igen i 2023 deltager i FH-ordningen, som 
koster klubben ca. 4.500 kr. for mærker til bådende, som 
giver klubmedlemmerne en billigere overnatningspris i 
havne der er med i ordningen. (eks. Nibe, Skive mfl.)  
Se mere på Alle frihavne : Frihavne.dk 
 
 
Vi har siden sidst haft et enkelt arrangement, nemlig 
klubbens store julebanko – med ca. 70 deltagende, en 
rigtig hyggelig eftermiddag med meget flotte gevinster  
Gløgg, æbleskiver og kaffe/the, vand/øl 
Bestyrelsen og aktivitetsudvalget vil endnu engang takke 
vores velvillige samarbejdspartnere for meget flotte 
gaver – Tak til: Slagter Holmberg – AVAS – Jammerbugt 
Marine – Ford Brdr. Hosbond – Imerco Boulevarden – 
Kystens Perle – Cool shops kantine – Springeren.   
Se mere på Ullas opslag på FB 11/12:  

 
Bestyrelsen har modtaget et oplæg fra medlem Poul 
Hestbæk vedr. en mulig betalingsløsning for brug af B/T 

https://frihavne.dk/havne/
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• Information havnemester 

 

 

 
 

• Arbejde vedr. B/T bygning VBH  
 

 

 

 

 

 

 

• Nye medlemmer (LN/EME) 

løsningen koster i runde tal ca. 80.000 at etablere.  
 
Bestyrelsen drøfter det indkomne forslag på vores januar  
Da forslaget vil få indflydelse på de nuværende 
gæstepriser og vores nuværende lokaletilskud.  
 
EJK meddelte at han har udsendt besked til 
medlemmerne om at vandet lukkes pr. 2/12  
Her i vinter skal hele bro 3 nedtages, da VB har fået 
bevilliget en ny flydebro fra sæson 2023 – derfor skal alle 
både flyttes til andre placeringer – EJK tager aktion på 
dette – pt. ligger der 11 både.  
 
  
Projektet skrider nu igen fremad, der er malet og lavet 
skillevægge, lofter og nyt lys, nu er mureren godt i gang 
med herrer afdelingen, det bliver desværre nødvendigt at 
lukke dameafdlelingen primo januar og et par uger frem, 
for at få det samlede projekt færdigt fra eksterne murer 
og VVS-folk, da alle gamle rør er defekte og skal udskiftes  
Der kommer tilbud på nye brusere, håndvaske, 
bordplader mv.  
(projektet forventes færdiggjort ultimo januar23)  
 
Siden sidste referat så har vi igen tilgang af et enkelt nyt 
medlem:  
• Medlem 3430: Michael Kjær   
  
Velkommen til jer, i vil snarest modtage mere info.  
 

2.  • Bådinspektørerne (JH-CH og LN) 
 
Status Vinteropbevaring:  

               

               Fartøjsskema:  

 
Der er fyldt godt op på alt vores landareal – på Ralvej 
står der pt. ca. 115 både, fordelt ml. VB og SL på vores 
areal, ligeledes er der fyldt godt op på sporrist med ca. 
50 både, og 15-20 både på Søsportsvej – På 
Bådehavnsvej har vi ca. 30 både stående 
 
Der er udsendt info om udfyldelse af nyt fartøjsskema 
som gøres på vores hjemmeside – Der skal aktivt 
foretages nogle valg – kravet for at få plads i vandet er 
at skemaet er udfyldt – ved deadline manglede ca. 40 
stk. 

3. Kommende møder:  

Bådinspektørmøder  

Bestyrelsesmøder 

ANF møder  

 

 
13.12-22. kl. 16.30 (JH-CH-LN)  
 
Planlagte i 2023: 18/1 – 6/2 – 6/3 – 17/4   
 
12/1-23 – kl. 19-21 (LN evt. EJK)  

Referent Lars Nielsen 


