
 
 
 

 Nyhedsbrev/INFO 
 

          Onsdag 7. august 2019 
 
Kære alle VB-medlemmer   
Mange af jer har forhåbentlige allerede nu haft nogle dejlige dage og uger på vandet, men vi ved også, at der er tradition for at 
en del medlemmer først tager på sejlerferie i august/september. Til jer vil vi ønske fortsat god ferie, med masser af gode dage på 
vandet, og besøg i fremmede havne. Når I alligevel er derude, så tag hjertens gerne masser af billeder, og gode ideer med hjem. 
Vi har allerede fået en del til inspirationskataloget, men kan sagtens bruge mere.  
Og en lille men bestemt bøn, så HUSK at sætte jeres skilt på GRØN, som altid kan i ringe til havnefogeden og meddele hvornår i 
er retur, så sørger han for at pladsen er ledig igen, og imens så har en gæst fået en plads her i Aalborg. Vi har i øvrigt haft 
ufattelig mange besøgende i år, blandt andet pga. Tall Ship, de største dage har vi mere end 100 gæsteskift, ind og ud af havnen, 
og de er samtlige på eller anden måde i dialog med vores havnefolk, med diverse spørgsmål om alt mellem himmel og jord.  
 
Personligt har både Per og jeg selv stort set kun fået positive tilbagemeldinger og roser fra vores gæster, som faktisk syntes vi 
gør det ret godt, og det er også grunden til at vi har mange gengangere, år efter år. Dette skyldtes ikke mindst en stor og flot 
arbejdsindsats fra Per (havnefoged) og senest også Esben (fartøjsinspektør), som har afløst Per, på ganske få fridage i sæsonen.  
 
….Men på et punkt må vi ligge os fladt ned, for vi får faktisk mere ros af gæsterne end vi fortjener, for vores grønne områder er 
stukket helt af i år, og sagt rent ud så kan vi på ingen måder være disse bekendt, og det kan jeg personligt ikke acceptere. Vi kan 
ikke kaste skylden på nogen, men fakta er at skiftende regn og sol henover sommeren, har gjort det meget værre end vi før har 
set. Og vi må blankt erkende, at selvom nogle få trofaste og frivillige SL og VB-medlemmer, år efter år møder op til en 2-timers 
arbejdsdag i forsommeren, så er det langt fra nok til at fastholde det niveau, så man måtte kunne forvente af en lystbådehavn.  
I højsæsonen er der mere end rigeligt at se til, med daglige kontroller og rutiner på vores tekniske anlæg ude på alle broerne og 
landområder, fast daglig vedligehold af bad, vaskeri og toiletbygninger, og tømning af samtlige af havnens affaldsspande flere 
gange dagligt, og sidst men ikke mindst så hele vores undværlige servicering af gæster og medlemmer. Hertil så har jeg ved 
selvsyn oplevet, hvor stort antal telefoniske opkald, der konstant giver afbrydelser, og som alle kræver en løsning eller Pers 
tilstedeværelse, så hidtil har der kun lige været tid til at slå lidt græs og løse nogle små håndværksopgaver, men tydeligvis er det 
ikke nok! Netop derfor er det tid til at handle, selvom vi allerede har fået lavet nogle justeringer, og ændring af rutiner hist og 
her, samt tilføjelse af ekstra havnetimer fra Esben, så må vi bare konstatere at der skal mere til, så derfor kigger vi i bestyrelsen i 
ALH, lige nu på at forstærke organisationen, både administrativt og praktisk, og derfor har vi har siden juni haft et eksternt 
rekrutteringsforløb i gang i samarbejde med Aalborg Kommunes Jobcenter, for at få besat en ny administrativ stilling, som 
primært skal løse alt økonomi og administration, og samtidig skal løse backup opgaver, og deltage i serviceringen af 
klubmedlemmerne og gæster. Den nye funktion skal også agere teamleder for den praktiske organisation, så vi på den måde 
sikre at vi får udført de opgaver der igangsættes indenfor de fastsatte budgetter og tidsfrister, der er udmeldt fra bestyrelserne i 
både ALH og i SL og VB, dette kræver en daglig fysisk tilstedeværelse på vores havnekontor.   
 
Vi vil med få justeringer, men selvfølgelig også større udgift, kunne sikre vores høje serviceniveau, og samtidig få frigivet mere 
tid til de mangeartede praktiske opgaver der i dag udføres på vores store havne anlæg, klubhuse og fællesarealer. En del af disse 
bliver i dag f.eks. af ANF, indkøbt hos eksterne leverandører, selvom vi med de rette profiler og planlægning, kunne udføre en 
del selv. Derfor tror vi på at vi skal have tilført flere deltids havneassistenter og/eller medlemmer som hyres ind på projektbasis, 
når dette er relevant. Vi forventer at kunne udmelde meget mere om denne ”nye” organisationsplan senest 1. oktober.   
  
Her og nu, og rent lavpraktisk, så har vi i dag set os nødsaget til at hyret ekstern hjælp, som i løbet af næste uge, går i krig med 
opgaven så vi igen kan komme i et tilfredsstillende niveau, som vi kan være bekendt og være stolte af. De har meddelt os at vi 
skal forvente at arbejdet vil tage 10-14 arbejdsdage, inden vi står helt skarpe igen. 
 
Således opdateret, skulle ovenstående give anledning til spørgsmål eller ligefrem ønsket om at bidrage med lidt praktisk hjælp, i 
en kritisk situation, så er du/I hjertens velkommen til at give mig et kald. 
 
Med venlig hilsen 
Vestre Baadelaug/Aalborg Lystbådehavn  
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