Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne:
Dato:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
03. december, 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

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

Punkt
1

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

Indhold
Sidste mødereferat
Mht. Cykler i Skudehavnen – så er de fleste fjernet nu. De sidste der
står tilbage nu – har henstået i flere år – og de vil blive fjernet efter
d. 15. november 2014.

Øvrige punkter gennemført. Referatet godkendt og underskrevet
2

Havnefoged anliggender
Gulvet i Sekskanten, SKH er malet 2 gange med Epoxy maling. Vi har
lukket Sekskanten for vinteren.

Ansvarlig

Senest

Der er nu lukket for vandet.
Toiletterne – lukket i SKH pr. 15. november 2014
Toiletterne i VB – er blevet kodet om, så det kun er de vinterliggere,
der har adgang.
Loftet i sommer toiletterne i VBH er blevet malet.
Ralvej/Landpladser: Yachtmægler har været der og vurderet de
gamle både der står uden ejer – nærmere tiltag kan nu foretages.

Højtryksrenseren er brændt sammen – det vil være for dyrt at få
den repareret. Der undersøges nu hvad en ny og bedre/professionel
udgave koster.
Der vil fremover blive forlangt et depositum ved lån af
højtryksrenseren – så ved man, hvem der står inde for den og kan
hver gang tjekke, den er i orden når den har været lånt ud.
Vi døjer med at døren til klubhuset i VBH fra terrassen ikke bliver
låst – derfor lås altid døren når du/i går fra lokalet og der ikke er
andre til stede – du kunne være den sidste den dag uanset
tidspunktet.
HUSK – Sidste mand låser – uanset tidspunktet på dagen.
Døren bliver ikke låst/efterset af Restauranten – det skal de ikke
mere iht. den nye kontrakt der er lavet med Restauranten.

3.

Når Per går på ferie slukkes hans telefon – og den bliver viderestillet
til Peter Hinrup.
Status på eksklusionssag:
Vi har kontakt med Aalborg Havn – som har en lignende sag.
Vi arbejder sammen med dem om at finde en løsning på hvor vi kan
få deres og vores sag hen.
Der arbejdes på sagen, men det er ikke så ligetil.

4.

Økonomi
Lige nu er vores økonomi på det laveste for året – men det vender
til Januar når kontingenterne kommer ind. Vi har haft et rigtigt godt
år.

5.

ANF anliggender
Alle forhandlinger blev droppet inden betaling forelå – der er nu
indbetalt og der kan arbejdes videre.

PJ/HKK

Der har været budget møde – hvor bla. en ny og forlænget bro 5
(SKH) blev vedtaget.
Blokleje vedr . 1 rate i 2015 er sendt ud til betaling.

6.

Vedtægterne i ANF kan ikke ændres uden godkendelser fra alle
bestyrelserne under ANF.
ALH
JI har fået nyt bud på en IT-løsning - tilbuddet er sendt til Jan, SL.

OBS:

De gamle cykler der henstår på området vil blive fjernet i nærmeste
fremtid – så har du én stående er det ved at være sidste chance at
få den hjem.
Ralvej/Landpladser: Yachtmægleren har været og vurderet de
gamle både der står uden ejer.
Nærmere tiltag kan nu foretages – har du en båd der står på
området uden navn på stativ – så henvend dig til Henrik – ellers
kunne det være din båd der var tale om.
Per, Havndefogeden slukker sin telefon når han tager på ferie – og
den bliver viderestillet til Peter Hinrup.
100 års Jubilæum
Status på arrangement; sted er booket.
Har forespørgsler ude mht. events om aftenen til jubilæumsfesten.
Der kommer meget mere om dette på et senere tidspunkt.

7.

Bordet rundt
PH:
Vestre Fjordpark – har modtaget en ny plan for vores vinterpladser
på Ral-vej – i denne får vi et område der er lidt større end det vi har
i dag – med indkørsel fra asfaltvejen.
JI:
Julearrangementet 6. december – alt er klart.
OE:
Rengøringsaftale for næste år er modtaget og den ser god og fin ud.
Der vil blive hængt noget op – så man kan se hvad der skal gøres og
hvornår.

JI

01.05.15

8.

Næste møde
Mandag den 12. januar 2015 kl. 17:30 i klubhuset
Afbud: Ingen

