Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne:
Dato:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
09. december, 2013
Hans R. Petersen (HRP), formand
Ole Espensen (OE), næstformand
Johnny Iversen (JI), aktivitetsleder
Peter Hinrup (PH), kasserer
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær (rekvirent)
Per Jensen (PJ), havnefoged.

Afbud:

Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør

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

Sidste referat. Opfølgning og godkendelse
Havnefoged anliggender
ANF anliggender
Økonomi
Bordet rundt
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 har grundet Stormen været en del at se til.
Følgende skader er registreret:
-Bro 4 – det stykke den er forlænget yderst
-Bro 4 – pæl knækket
-Bro 5 – Bro 5 ”hænger” på en af støttepillerne. Pillen bortsprænges.
-Bro 3 – noget er knækket for enden af broen
Vores el-standere er umiddelbart ok – men ANF vil have nogle til at
gennemgå dem for sikkerheds skyld.
Oprydning – der samles sammen og så kommer der en vognmand og

Ansvarlig

Senest

PJ/ILL

Forår 2014

fjerner det.
Ny lås/dørhåndtag hjemkøbes til terrassedør i klubhuset.
Der opsættes en skrivebordsplade, hylder mm i bestyrelseslokalet.

3

Per Jensen er nu på vintertid – dvs. han skal have så få timer som
muligt.
Per er bortrejst i 4 uger fra d. 15.01.2014
ANF anliggender
>De ændringer, som Aalborg Sejlklub havde fået igennem på ANF
bestyrelsesmødet den 23. oktober, er blevet annulleret af en
enstemmig bestyrelse, da afstemningerne stred mod ånden i
vedtægterne i ANF.
Aalborg Sejlklub skulle sende oplæg til klubberne på de punkter, som
de fortsat mener skal ændres i forhold til ANF samarbejdet. Klubberne
skulle have oplægget i hænde senest den 01.12.13, så klubberne kan
nå at tage stilling til oplægget.
Vi må konkludere, at vi desværre ikke har modtaget materialet endnu
– derfor kan vi ikke nå at behandle det.
Det må så betyde, at mødet i ANF d. 09.01.14 ikke kan holdes.

4

>Der er aftalt følgende kommende arbejder i VB:
-Flere y-bomme på bro 7.
-2 nye el-standere på bro 4 og 2 nye el-standere på bro 5 samt 1 ny på
bro 7.
Økonomi
> Status hovedkonti: Der ser rigtigt fint ud.
>Vi har toppet på 97% udlejning i 2013.
>Udkast til budget 2014 blev gennemgået. Færdiggøres i begyndelsen
af det nye år. Ser godt ud.

5

>Alle priser fastholdes for år 2014. Hvis det bliver teknisk muligt,
indføres der dog betalings-el året rundt på alle pladser fra sæsonen
2014.
Bordet rundt
Mødet med Aalborg Kommune ang. de grønne områder er afholdt, vi
skal komme med opdatering vedr. plan – dette er i gang.

OE

Bordet rundt – fortsat

7

>Der skal laves en opfølgning mht. pladser på Ralvej og Sporristen
pga. ændringer i brugsaftalen med Aalborg Kommune.

OE/HKK

>Bad/Toilet i VBH er ved at trænge til at blive renoveret. Vi får bud
hjem på hvad det kan løbe op i – så vi kan have punktet med til
drøftelse på Generalforsamlingen.

OE

>Generalforsamlingen er fastsat til torsdag d. 27.03.2014
Næste møde
Mandag den 06. januar 2014 kl. 17:30 i klubhuset.

Feb.14

