VESTRE BAADELAUG
Bådehavnsvej 6
9000 Aalborg

Mødereferat
Emne:
Dato:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
06. Februar, 2017
Hans R. Petersen (HRP), formand
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør
Yves Kristensen (YK), aktivitetsleder
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær (rekvirent)

Afbud:

Ole Espensen (OE), næstformand
Johnny Iversen (JI), kasserer
Per Jensen (PJ), havnefoged
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Punkt Indhold
1
Sidste mødereferat
Referatet godkendt og underskrevet
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Generalforsamling 23. marts 2017
Dirigent, På valg, Vedtægtsændringer, Indkomne forslag mv.
Blev gennemgået

Ansvarlig

Inden
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ANF anliggender
Der afholdes generalforsamling d. 8. februar 2017.
Den 6. april er der orientering møde for alle bestyrelserne i
klubberne under ANF.
Der er fuld gang i udskiftningen af bro 4 – der bliver et par ekstra
pladser på broen.
På bro 7 kommer der en ekstra bom – som giver en ekstra plads
yderst på broen på vest siden.
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ALH anliggender
På mødet i ANF den 24. januar blev budget gennemgået og
godkendt.
-Der kigges på, hvor man på et senere tidspunkt kan etablere et
Havnekontor, de lejede lokaler på Limfjordsværftet kan man ikke
blive i for altid.
-Der er kommet et forslag om små huse mellem broerne i SKH. Vi,
i VB vil godt se noget mere mht. udformning, finansiering mv.
inden vi giver vores godkendelse hertil, lige nu er det bare et
billede med husene indsat i der forefindes.
-Pris landpladser
-der montere kortlæser på spillet ved sporristen samt skilt med
henvisning til manual til brug af spillet.
-Samarbejdsaftale fornyes hvert år.
-Gæstepriser 2017 uændret.
-Mærkater til brug for havnefogeden laves.
-Legeplads – opgradering heraf er ønsket – kom med ønsker
herom til ALH.
-Landpladser – der skal strammes op på både der henstår ud over
2 år.
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Økonomi
Vores kasserer er i fuld gang med at færdiggøre regnskabet for VB
og ALH i samarbejde med administrator for ALH. Det tegner godt.

OBS:::
Vi vil meget gerne opfordre alle medlemmer til at komme med
ideer til forbedringer i havnene – har i forslag til nye tiltag/køb –
kom endelig med dem til os, så vi kan få dem på ønskelisten.
Skriftligt – gerne på vor mail vestrebaadelaug@mail.dk
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Aktiviteter i 2017
Yves gennemgik aktivitetskalenderen for 2017 – de fleste ting er
allerde lagt ind på hjemmesiden. Hold øje med de gode tilbud.
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Bordet rundt
Der mangler et bestyelsesmøde at blive lagt ind i
aktivitetskalenderen i Juli måned. Det rettes til.
Næste aktiviteter er foredrag og bådmesse. Bådmessen står SL for
i år.
Generel information:

OBS:
Vinterliggere – skal kontakte Per, Havnefogeden for at anmode
om en vinterplads i VBH – dette gøres for at få den bedste
placering af de både, som bebos i vinterperioden.
Mht. Strøm – tjek lige din ledning en ekstra gang – at den er hel
og der ikke kommer vand i stik - så vi undgår problemer med
strømmen går.

Højtryksrensere – depositum for lån fastlagt til kr. 500.
Den bliver stillet i et af skabene i Christianshåb – man får
udleveret nøgle til skabet af Per – og afleverer nøglen igen når
man er færdig.
Depositum for lån desværre en nødvendighed, grundet tyveri.
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Næste møde
Næste møde er: 13. marts 2017 kl. 17:30 i klubhuset
Afbud til næste møde: Ingen

ILL

