
Vestre Baadelaug – Mødereferat 

 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Dato: 03. februar, 2014 
Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand 

Johnny Iversen (JI), aktivitetsleder 
Peter Hinrup (PH), kasserer  
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær (rekvirent) 
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør  

 
Afbud: Per Jensen (PJ), havnefoged 
  Ole Espensen (OE), næstformand 
 
 

 

Agenda: 

1. Sidste referat. Opfølgning og godkendelse 

2. ANF anliggender 

3. Generalforsamling 

4. Økonomi 

5. Bordet rundt 

6. Næste møde 

 

Punkt Indhold Ansvarlig Senest 

1 Sidste mødereferat 
Rød/grøn skilte – der forespørges på priser 
Opfølgning mht. pladser på Ralvej og Sporristen pga. ændringer i 
brugsaftalen med Aalborg Kommune. 
Mastevogn / nye bagagevogne – der indhentes tilbud herpå. Henrik 
hører SL – så vi kan købe sammen. 
 
Øvrige punkter gennemført. Referatet godkendt og underskrevet 

 
PJ/ILL 
OE/HKK 
 
HKK 

 
Forår 2014 
Forår 2014 

2 ANF anliggender 
>Forbrugsomkostninger vedr. El, Vand, Renovation – bliver 
decentraliseret fra 01.04.2014 – der kommer nye målere, så man kan 
fordele udgifterne mellem klubberne. 
Hidtil har ANF betalt disse omkostninger. 
 
De 3 ekstra 12 mtr. Y-bomme til bro 7 og ekstra Y-bomme til SL’s bro 
6 er nu bestilt og på vej. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Der arbejdes på at lave en redegørelse for, hvad der foregår i 
øjeblikket i ANF. Denne vil komme på vores hjemmeside i løbet af 
kort tid. 
 
AS vil gerne ud af ANF og selv lave en brugsaftale med Kommunen – 
de har hyret en Advokat til at tage sig af dette.  
Der afholdes Generalforsamling d. 13. februar i ANF. 
 
Vi, i VB, afventer denne generalforsamling. 

3 Generalforsamling 
>Gennemgået hvad der skal være klar til denne dato. 
Hans R. Pedersen, Ole Espensen og Inge Lysdal Larsen er på valg og er 
alle villige til genvalg. 
Formøde/Bestyrelsesmøde d. 17/3-14. 

  

4 Økonomi 
> Vi har siden Nytår fået 9 nye medlemmer – det er rigtigt flot. 
 
Vores økonomi ser rigtigt god ud.  
Vi vil have lavet en investeringsplan, mht. forventede udgifter de 
næste 5 år. Bla. maling af Klubhus, nogle vinduer skal skiftes mv. 
 
 

  

OBS: Kontingent udestående:  Vi har p.t 17 personer , der ikke har betalt 
kontingent. Dette på trods af en stor indsats fra både HKK og PH for 
at få dem til at betale. 
Hvis ikke beløbet bliver indbetalt – vil de miste deres medlemskab og 
dermed retten til deres bådplads. 
Dette indebærer også, at de mister deres anciennitet. 
Vil de have plads igen – bliver det som nyt medlem og er ikke sikret 
en plads. 
 

  

5. Bordet rundt 
 
Fordeling af vandpladser er i fuld gang, forventes afsluttet midt 
februar, alle får besked når / hvis de er tildelt ny plads.  
Vi mangler specielt pladser til brede 30 fods både. 
 
Ny aktivitetsplan for 2014 udleveret – den lægges på hjemmesiden. 
De første forslag til 100 års jubilæum mht. placering gennemgået. 
Aktivitetsplanen bliver udsendt sammen med indkaldelsen til 
Generalforsamlingen. 
 

 
 
HKK 
 
 
 
JI 

 

6 Næste møde 
 
Mandag den 17. marts 2014 kl. 17:30 i klubhuset 
 
Afbud: Ingen  

 
 
 

 
 
 



 


