Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne:
Dato:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
06. oktober, 2014
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
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Punkt
1

Sidste referat. Opfølgning og godkendelse
Havnefoged anliggender
Status på eksklusion
Økonomi
ANF
ALH
Bordet rundt
Næste møde

Indhold
Sidste mødereferat
Der er blevet lagt sten ned ved gavlen af toiletbygningen i VB
Vedr. skiltning i SKH mht. fart og bro 8 i VBH der smuldrer – dette er
givet videre til ANF, som skal tage sig af det.
Der var møde med Advokaterne vedr. ANF/AS – AS er taget hjem
for at finde ud af om de vil betale eller om det bliver en voldgiftsag.

Øvrige punkter gennemført. Referatet godkendt og underskrevet
2

Havnefoged anliggender
>Er i gang med de grønne områder.

Ansvarlig

Senest

>køber maling ind til gulv i 6-kanten og maler det en dag med
dårligt vejr.
>”Sommertoilettet” i VBH bliver også malet.
Alle hoved og bi-målere skal aflæses

3.

Status på eksklusionssag:
Datoen for frivillig flytning/udmeldelse er nu overskredet og
medlemmet er blevet ekskluderet af klubben, men har ikke flyttet
sin båd.
Der er taget kontakt til Advokat, Aalborg Havn og Aalborg
Kommune mht. hvordan sagen gribes an og hvor Kommunen vil
have båden flyttet hen.
Aalborg Havn har en slæbebåd der kan lejes til formålet.
Ved samme lejlighed vil der blive fjernet 2 både tilhørende et
medlem, som er blevet smidt ud grundet manglende betalinger.

4.

Økonomi
>Vores økonomi ser rigtig godt ud.
>Vi har 2 nye medlemmer der skylder klubben penge.
>Vores fastnet telefon har længe været tilsluttet en telefon-svarer,
da der jo ikke er nogen til at tage den når den ringer. Vi afmelder
den for at sparre udgiften hertil.

5.

ANF anliggender
>Der var møde sammen med Advokaterne for ANF og AS.
Det skal afgøres, om der er en sag – og hvis ja, skal det udregnes af
en Revisor mht. voldgiftsagen. Der kom ikke et svar ud af dette
møde – AS går hjem og finder ud af om de vil betale eller ej.
Der er nyt møde i november måned.

6.

ALH
ALH (Aalborg Lystbaadehavn) er fællesbetegnelse for et muligt nyt
drift selskab, ejet af SL og VB som fremlagt og vedtaget på
generalforsamlingen i marts.
Etablering vil, hvis endelig besluttet, ske snarest med effekt fra 1.
januar. I givet fald vil vores medlemmer naturligvis blive yderligere

PJ

01-11-14

informeret om detaljer, konsekvenser mm.
OBS:

>Pr. 15/11 når der lukkes for vinter - vil det kun være Vinterliggere,
der har adgang til toiletbygningen i VB.
Vinterliggere skal have deres kort kodet om – for at kunne komme
ind i toiletbygningen.
Andre medlemmer, der skal på toilettet kan bruge de 3 der er i
klubhuset.

>Husk – der kan kun bruges kort til toiletbygningerne.
100 års Jubilæum
Status på arrangement; sted er booket.

JI

01.05.15

ILL

Efterår 14

ILL

Efterår 14

Der kommer meget mere om dette på et senere tidspunkt.

7.

Bordet rundt
HRP:
Aalborg Sejlklub har på deres hjemmeside skrevet, at vi giver rabat
til nye medlemmer – for at trække dem til. Dette er IKKE rigtigt –
det er noget de selv har fundet på. Vi behøver ikke give rabat – vi
har medlemmer på venteliste.
JI:
>Arrangementet i Egense forløb rigtigt godt.
>Næste arrangementer: Afriggerfest d. 1/11 – indbydelse kommer
ud indenfor kort tid.

ILL:
>Gadebelysning – der er flere der er gået – ligger det ind på Aalborg
Kommunes hjemmeside under tips.
>Cykler: der er en del gamle cykler der bare henstår. De samles og
der tages kontakt til Politiet mht. afhentning heraf. Afventer
sæsonslut – så forsvinder nogle cykler forhåbentlig.
>Ønske om opmærkning af p-båse i SKH, for bedre udnyttelse af
pladsen. Prøver at kontakte kommunen.

OE:
6-kanten har nu fået egen adresse: Vestre Fjordvej 78

8.

Næste møde
Mandag den 03. november 2014 kl. 17:30 i klubhuset
Afbud: Ingen

