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Aalborg, den 20. maj 2019 

Referat af bestyrelsesmøde den 13. maj 2019 (del 2) 
(mødet opdelt, del 1: 6/5 og del 2: 13/5) 
 
Deltagere: 
Claus Heikel (CH), Leif Nielsen (LEN), Esben Juul Knøss (EK), Lars Nielsen (LN) 
 
Afbud: Rasmus Jøker (RJ), Sarah Maria Pedersen (SP) 
 

 

Dato:   mandag den 13. maj. 17.30-20.00 
Sted: VB´s klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg 

  

 Dagsorden   Referat  

 

1. Møde nye medlemmer. Aftenens program. 

Kl. 17.30       Velkomst i klubhuset 

Kl. 17.35       Præsentation af bestyrelse og ansatte, samt kort intro 

til VB, ALH og ANF                 

Kl. 18.00       Kort rundtur i VBH-havnen m/havnefogeden.  

18.30-19       Afslutning med fælles pizza, øl og vand.  

Endnu engang havde klubben inviteret de nye medlemmer med 

påhæng og børn til en ordentlig introduktion til klubben. Mere end 

60 personer mødte op.  

efterfølgende kan der laves ekstra chipkort, frihavnsmærke og VB 

stander/vimpel m.m. på VB´s kontor 

Vi indledte med at fortælle kort om VB-ALH og ANF-

sammensætning, og en kort præsentation af det lønnede 

personale, samt de enkelte bestyrelsesmedlemmer.  

Herefter var der en praktisk rundtur med havnefoged og 

fartøjsinspektøren for at vise hvordan vores mastekran, spil og 

sporrist system fungere. Efter denne seance var der masser af 

spørgeløst, og udlevering af klubvimpler, Frihavnslabel, og kodning 

og køb af ekstra medlemskort til vores faciliteter.  

Seancen med de nye medlemmer sluttede ca. kl. 19.30 med en 

omgang fælles pizza, øl og vand.  
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2.  Informationskanaler  Et af spørgsmålene fra mødet med de nye medlemmer var hvilke 

kanaler vi bruger til information – så derfor kan du herunder se 

hvilke informationskanaler vi bruger lige nu:  

 

Klubbens mailsystem: bruges primært til information om 

fartøjsskemaer, Pladsønskeliste, vagtplaner, og større aktiviteter – 

og naturligvis til generel 1:1 kommunikation med de enkelte 

medlemmer. Det er også via mailen at spørgsmål eller andet vedr. 

medlemsforhold besvares – og ikke via andre kanaler.  

 

Offentlig Vestre Bådelaug Facebook side:  
https://www.facebook.com/vestrebaadelaug/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARAufhEXXIDYB2dkU4WKoM7wFKFOl_taOsaiBbdOAIiwylAkaXZHm5lg3sSgwcZrH

uZblMGvYz_50TdQ 

 

Bruges primært til generel information om klubben for alle, uanset om de 

er medlem eller ej.  

Officiel VB Facebook side (Lukket gruppe) – kræver medlemskab 
https://www.facebook.com/groups/1024419634372700/ 

 

Bruges primært til information omkring klubbens aktiviteter og 

ellers også åben for gode ideer og glade sejlerhistorier 

  

VB Aalborg Facebook side (kræver medlemskab) 

https://www.facebook.com/groups/375872045854478/ 

Privat initiativ fra klubmedlem Jan Strøjer Sørensen 

Her er der masser af gode sejlerhistorier, og siden er derfor IKKE et 

officielt klubsite. Og derfor vil spørgsmål heller ikke besvares 

denne vej fra bestyrelsens side.   

 

2. Opfølgning fra medlemsmødet Bestyrelsen forsatte med et kort møde, med opsamling på gode 

ideer fra de nye, og Leif kunne fortælle at han fra mødet havde 

fået to nye, som gerne vil deltage i aktivitetsudvalgets arbejde.  

 

Ellers primært en kort opfølgning på igangsatte administrative og 

praktiske opgaver, fra de seneste bestyrelsesmøder. 

Fra mødet i juni vil der blive lavet et samlet skriv på opgaver der er 

igangsat med tidsfrister for færdiggørelse 

3.  Næste møde  Ekstra møde (ekstra, ej planlagt)  

Mandag 17. juni kl. 17-19  

Koncert med APO er annonceret og foregår samme aften kl. 19.30  

https://www.facebook.com/vestrebaadelaug/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAufhEXXIDYB2dkU4WKoM7wFKFOl_taOsaiBbdOAIiwylAkaXZHm5lg3sSgwcZrHuZblMGvYz_50TdQ
https://www.facebook.com/vestrebaadelaug/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAufhEXXIDYB2dkU4WKoM7wFKFOl_taOsaiBbdOAIiwylAkaXZHm5lg3sSgwcZrHuZblMGvYz_50TdQ
https://www.facebook.com/vestrebaadelaug/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAufhEXXIDYB2dkU4WKoM7wFKFOl_taOsaiBbdOAIiwylAkaXZHm5lg3sSgwcZrHuZblMGvYz_50TdQ
https://www.facebook.com/groups/1024419634372700/
https://www.facebook.com/groups/375872045854478/
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