Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne:
Dato:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
7. oktober, 2013
Hans R. Petersen (HRP), formand
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør
Johnny Iversen (JI), aktivitetsleder
Peter Hinrup (PH), kasserer
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær (rekvirent)
Per Jensen (PJ), havnefoged. Kun punkt 1 og 2

Afbud:

Ole Espensen (OE), næstformand

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sidste referat. Opfølgning og godkendelse
Havnefoged anliggender
ANF anliggender
Økonomi
Grønne områder
Bordet rundt
Afrigger fest
Næste møde

Punkt Indhold
1
Sidste mødereferat
Rød/grøn skilte – der forespørges på priser
Øvrige punkter gennemført. Referatet godkendt og underskrevet
2
Havnefoged anliggender
>Der er ikke det store i øjeblikket.
Til info:
Hjul til sporristen kan købes hos KS Gruppen, Troensevej, Aalborg Ø.

3

ANF anliggender
> Der har været bestyrelsesmøde i ANF og der skal udarbejdes fælles
retningsregler for afregning af bådpladser – over for medlemmerne og
overfor ANF. Førstnævnte må man selv om, men sidstnævnte er ikke
smart.

Ansvarlig
PJ

Senest

> ANF, og dermed de enkelte klubformænd, har i november det årlige
møde med Aalborg Kommune (AAK), og i VB har vi flere ting, vi skal ha
med til dette møde.
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5

>Der skal være Havnesyn d. 19. oktober – mht. vedligehold og
nyanskaffelser.
Økonomi
> Status hovedkonti: Der ser rigtigt fint ud. Allerede nu er vi på
budgettet for hele 2013.
> Status likviditet: Pt. Har vi træk på kassekreditten under de 200
tusind kr..

HRP

Oktober

HRP/HKK

Oktober

>Tilgangen i år har været helt fantastisk – vi har indtil nu fået 59 nye
medlemmer i år.
Det er store både der kommer, samt vore egne køber også større
både.
Grønne områder
>Der er ryddet ud i masteskuret.
-der er blevet bestyrelsen oplyst at der ligger nogen master der ikke er HKK
rigget af. Der er navne på masterne. HKK ringer til dem.
>Standpladser: Der er plads til alle.
PJ udleverer masteregulativ til dem han ser der tager master op.
Ligger også på hjemmesiden.

Oktober

Bestyrelsen gør opmærksom på at det er brugerens opgave at holde
standpladsen, man skal selv sørge for at oprydde og fjerne ukrudt.
>HKK vil lave et oplæg til regler mht. standpladser
Der afholdes møde med Aalborg Kommune ang. de grønne områder,
mht. benyttelse, vedligehold mv.
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15.10.13

Bordet rundt
>JI har undersøgt om det var muligt at ændre – så vores mailsystem
kan sende til mere end 300 af gangen – men begrænsningen ligger
ved TDC. Så vi må sende i portioner.
>Skippermøde d. 11. oktober kl. 15.00 – afholdes igen for at holde
den sociale kontakt i vinterperioden.
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OE, HKK, PJ

JI

>Status mht. asfalt ved vej/skinner på sporrist trænger voldsomt til
reparation. Er i gang. Udføres når de er i området. Afventer.
Afrigger fest
>Indbydelse til Afrigger fest og Juleafslutning kommer ud nu her.
Musik er bestilt. Der afholdes møde torsdag d. 10.10.13 i
aktivitetsudvalget ang. dette.

JI

02.11.13
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Næste møde
Mandag den 04. november kl. 17:30 i klubhuset

