Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne:
Dato:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
05. maj, 2014
Hans R. Petersen (HRP), formand
Ole Espensen (OE), næstformand
Johnny Iversen (JI), aktivitetsleder
Peter Hinrup (PH), kasserer
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær (rekvirent)
Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør
Per Jensen (PJ), havnefoged

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

Punkt
1

Sidste referat. Opfølgning og godkendelse
Havnefoged anliggender
ANF anliggender
ALH
Samarbejdsaftale med SL
Økonomi
Bordet rundt
Næste møde

Indhold
Sidste mødereferat
>Rød/grøn skilte – er modtaget.
Skiltene bliver sat op af PJ – men folk skal selv afmontere deres
gamle skilte. Hvis PJ vurderer, at det er et skilt af samme kvalitet
som dem vi sætter op – får det lov til at blive og vil ikke blive skiftet
med et nyt.

Ansvarlig

Senest

PJ

Forår 2014

>Opfølgning mht. pladser på Ralvej og Sporristen pga. ændringer i
brugsaftalen med Aalborg Kommune – afventer nærmere.
ANF har indsendt indsigelse ang. landpladserne.

OE/HKK

Forår 2014

Øvrige punkter gennemført. Referatet godkendt og underskrevet

2

Havnefoged anliggender
>Der er rigeligt at se til lige nu.
>Ang. både på sporristen – hvis man kunne rykke dem sammen på
et par spor ville man bedre kunne få det pænt. En opgave for Ren
By/Ren Havn.

>Mulighed for andet gulv i Sekskanten – der kigges på om det ville
være muligt at bruge støbeplader og laminatgulv.
Generel info:
>Strøm i SKH – der er ført et ekstra kabel ud til bro 5 for at undgå
strøm problemer.
>Ralvej – der er problemer med pladsen.
OBS: har du et stativ, der ikke bliver brugt om vinteren og som
fylder op så andre ikke kan få plads – fjern det venligst.
Kun ét stativ pr. båd – husk at fjerne det gamle hvis du køber nyt.
>Vi er informeret om en sag – hvor udfaldet er at et medlem er
blevet Politi anmeldt. Vi har behandlet sagen og afventer udfaldet
fra Politiets side.
OBS: Alle sager som ønskes behandlet af Bestyrelsen skal indsendes
skriftligt – enten via mail eller post.

3.

ANF anliggender
>Der skal være møde d. 7. maj med AS og FK.
FK har sendt mail til ANF at de ønsker at træde ud sammen med AS.
Indleder forhandlinger ang. ændring af samarbejdsaftalen snarest
muligt.

4.

ALH
Det administrative samarbejde mellem SL og VB er nået dertil at
vedtægterne, der skal bruges hertil er sendt til Advokat for
godkendelse.
Der skal i ALH være en bestyrelse som tager sig af arbejdet heri –
bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer, 3 fra hver. Vi har valgt at
Hans, Ole og Henrik skal med fra VB.

PJ/OE

5.

Samarbejdsaftale med SL:
>Der er lavet en ny samarbejdsaftale – som skal underskrives af de
to formænd.

6.

Økonomi
>Vores økonomi er rigtig flot – vi har nået budgettet mht.
Kontingenter og pladsudlejning.
Vi ligger over på nye medlemmer – vi nærmer os 50 nye
medlemmer bare i år, heraf en overraskende stor del fra Aalborg
Sejlklub.
>Vi har 100% udlejning og folk på venteliste.
Meld gerne ind – hvis du ved du ikke kommer i vandet foreløbig/i år
– så kan din plads lånes ud til én på venteliste.

OBS

Info om/til Medlemmer – ang. manglende betaling:
>Der er 1 medlem der ikke har betalt.

7.

Bordet rundt
OE:
>Punkterede ruder i Sekskanten er skiftet.
>Vi er ved at forhandle en ny forpagtningsaftale med Restauranten.
>Fældning af træerne på sporristen sker når bådene er væk.
>Der bliver indsat en ventil i diesel vognen – udføres når Hallen på
Limfjordsværftet er tømt – så man kan svejse derinde.
JI:
>Ren Havn: Husk Trailer, redskaber, handsker mv.
>Det er Tirsdag d. 20. maj 2014 kl. 17.00.
PH:
>Den ny it-maskine er blevet installeret.
Den gamle bruges nu til kort lavning – ILL forespurgte om man evt.
kunne have vejrmeldinger derpå – og vende skærmen ud. Det
undersøges – men burde nok kunne lade sig gøre.
ILL:
> Mht.: overdække i SKH – de gamle sejl kommer ikke op igen –
hvad er ønsket – kom med forslag.
Vi opfordrer folk med plads i SKH om at komme frem med ønsker –
skriv en mail til Inge på klubbens mail.

OE
OE
OE

01.06.14
01.06.14

JI

20.05.14

PH

02.06.14

ILL

8.

Næste møde
Mandag den 2. juni 2014 kl. 17:30 i klubhuset
Afbud: Ingen

