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Aalborg, den 6. dec. 2022 

Referat Bestyrelsesmøde 28. november 2022 
 
Deltagere: Jim Hovgaard (JH) – Claus Heikel (CH) – Lars Nielsen (LN) – Lars Mousten (LM)  
 
Afbud: Sarah Maria Pedersen (SMP) 

Dato:   Mandag 28. november kl. 19.00 - 20.00                                                                 

Sted:            Klubhuset Bådehavnsvej 6 – 9000 Aalborg  

 
Dagsorden:                                                                          Referat:  

 
1. Drøftelser vedr. indkomne mails/post og driftsopgaver.  

• Info/medlemshenvendelser til BS-drøftelse  
 
 
 
Dødsfald  
 
 
 

• Klubbens sociale medier /Facebook 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 
 
Ingen modtagne emner, der kræver respons fra BS.  
Alle drift og administrationsmails løst og besvaret af hhv. 
EJK-LN på det administrative og JH i forhold til pladser.  
 
Klubben har desværre modtaget meddelelse om at vores 
mangeårige medlem 2734 Palle Larsen død, LN deltager i 
bisættelse 18/11 i Hune/Blokhus  
 
Siden sidst har vi afholdt vores afrigger fest den 12/11 
med meget stor deltagelse hele eftermiddagen og 
aftenen, tak for lækker buffet fra Slagter Holmberg og 
det store fremmøde – det lykkedes næsten af få udryddet 
vores lager varer  
Se mere på Ullas oplag i vores FB-gruppe:  
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• VB-Havnemester /Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arbejde vedr. B/T bygning VBH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nye medlemmer (LN/EME) 

Vi er blevet færdig med vores optagninger på mobile 
vinterstativer, alt er forløbet godt, dog tager selve 
optagningen lidt længere tid end planlagt, blandt andet 
grundet nye chauffører ved AVAS, og at nogle både vejer 
mere end det oplyste – det skal der mere styr på 
fremover, så vi overvejer at alle vejes, selvom det er 
forbundet med en ekstraudgift – dette drøfter vi senere i 
BS.  
Ellers er Esben gået i ”vinterhi” for sæsonen, men vil dog 
være at finde på havnen indimellem, grundet vores 
løbende driftsopgaver og medhjælp på projekt B/T og i 
forbindelse med nedtagning af bro 3 
 
Bestyrelsen har modtaget et par tilbud på 
murerentreprisen, som vi har udvidet til også at gælde 
nye gulve for at få en ensartet modernisering af 
baderummene, i forhold til den oprindelige planlægning 
og light udgave af projektet – vi har valgt Nordjyllands 
murerfirma, som kunne tage opgaven her og nu, mod at 
vi selv lavede noget forberedelse. Den nuværende plan er 
at få bygningen klar til VVS-arbejde ved udgangen af dec 
men planen kan skride, da mange af de nuværende VVS-
installationer er slidt op, og skal skiftes, en ekstra udgift.  
LN/EJK/LN hjælper til og kigger på nye håndvaske, 
toiletter og ny løsning til afløsning for det gamle pissoir  
 
Siden sidste referat så har vi igen tilgang af nye 
medlemmer:  
• Medlem 3429: Casper Bergh  
• Medlem 3428: Niels Ole Thorup Andersen  
• Medlem 3427: Torben Stenbroen  
• Medlem 3426: Emil Sahlin  
 
Velkommen til jer, i vil snarest modtage mere info.  

2.  ANF - Info om havneprojekter og møder  

 

Siden sidst er der følgende nyt vedr. ANF-samarbejdet. 
(VB-SL-AS-FK-NNS)  
 
15/10 – ANF havnesyn  
Her deltog Jim og Claus fra bestyrelsen – vores emner er 
primært at få en ny bro 3 vedtaget – det er en økonomisk 
meget stor post, så det er tvivlsomt om vi får andet med 
udover vedligeholdelsesopgaver  
VB´s bestyrelse har tidligere udarbejdet en 5-års ANF 
projektplan – som vi går efter – håbet er dog at vi kan 
fortsætte med udskiftning af Y-bomme på bro 4 og 5 
også. – Se mere her:  
Udkast-til-ANF-5-aars-plan-havnesyn-15.10.22.pdf 
(vestrebaadelaug.dk) 
 
 

https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2023/01/Udkast-til-ANF-5-aars-plan-havnesyn-15.10.22.pdf
https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2023/01/Udkast-til-ANF-5-aars-plan-havnesyn-15.10.22.pdf
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5-6/11 – ANF Erfa-tur Sverige  
Bestyrelsen og administrationen i ANF har været på 
besøg hos den fabrik der laver vores flydebroer, og 
ligeledes var vi ude at se forskellige modeller af y-bomme 
og broeksempler på noget, som inspiration til en ny NNS-
havnekaj, fremfor deres nuværende træbro, som er i 
meget dårlig stand. – ET yderst spændende besøg, hvor 
vi reserveret en bestilling af en NY bro 3 – til VB til 
levering i foråret 2023 

  

  

   
 
7/11- Møde omkring Bydelshus Vestbyen  
En del af Aalborg Kommunes store bydelsplan for 
Vestbyen – Peter Simonsen deltog på vegne af 
sejlklubberne – se mere her:  
https://vestrebaadelaug.dk/wp-
content/uploads/2023/01/Oplaeg_Vestbyen-
dialogmoede-07.11.22.pdf 
 
17/11 – ANF-Bestyrelsesmøde – se referatet her:  
 https://vestrebaadelaug.dk/wp-
content/uploads/2023/01/2022-ANF-
bestyrelsesreferat-17-november-doc.pdf 
 
22/11 – ANF-halvårsmøde med Aalborg Kommune  
På dette møder drøfter vi mange emner, men får knap så 
mange løsninger godkendt – men det er her de første 
politiske drøftelser finder sted – blandt andet har 
klubberne VB-SL og FK et stort ønske om på et tidspunkt 
at få etableret en søjlekran på Sydkajen til optagning af 

https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2023/01/Oplaeg_Vestbyen-dialogmoede-07.11.22.pdf
https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2023/01/Oplaeg_Vestbyen-dialogmoede-07.11.22.pdf
https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2023/01/Oplaeg_Vestbyen-dialogmoede-07.11.22.pdf
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både, fremfor den nuværende løsning med eksterne 
vognmænd – Se de drøftede emner her:  
Forslag-til-dagsorden-for-aarsmoedet-den-22-november-
2022.docx (live.com) 
 
Vi har i ANF fremsendt på at udnytte det ”nedlagte” 
havnebad som midlertidig sejlerstue løsning i 
Skudehavnen – Aalborg Kommune vil ikke give tilladelser 
til nybyggerier før tidligst i 2025/2026 før arbejdet med 
en ny bydelsplan for Vestbyen er færdiglavet, og at 
højvandssikrings projektet er igangsat, som tidligst sker i 
2024 – desværre betyder det for VB at vores tidligere 
planer om en Sejlerstue på Nokken og en kombineret 
masteskur og værkstedsbygning i Vestre Bådehavn ikke 
kan udføres før 2026 – derfor vil BS i foråret 2023 kigge 
på ideer som evt. kunne være et sejlerloft ovenpå den 
eksisterende B/T bygning i Skudehavnen eller om der kan 
laves noget flydende ala det som SL.  – Se mere her:  
SKH-Sejlerhus-havnebad-scaled.jpeg (1554×2560) 
(vestrebaadelaug.dk) 
 
 

3. Kommende møder 

Bådinspektørmøde  

Bestyrelsesmøder VB 

Bestyrelsesmøder ANF  

 
 
13. december kl. 16.30-18.00 (JH-CH-LN) 
 
14. december – kl. 18.30-20.00 Julefrokost-ej møde i dec. 
 
12. januar 2023 

Referent Lars Mousten og Lars N 

 

 

 

 

 

  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fvestrebaadelaug.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FForslag-til-dagsorden-for-aarsmoedet-den-22-november-2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fvestrebaadelaug.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FForslag-til-dagsorden-for-aarsmoedet-den-22-november-2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2023/01/SKH-Sejlerhus-havnebad-scaled.jpeg
https://vestrebaadelaug.dk/wp-content/uploads/2023/01/SKH-Sejlerhus-havnebad-scaled.jpeg

