
 

            Aalborg 31. december 2018 

GODT NYTÅR  
Kære alle medlemmer af Vestre Baadelaug (VB), vi er nået til årets sidste dag og så er det på tide at lave en 

lille del status på årets gang i vores klub. 

2018 har på mange måder været et rekordens år, vores økonomi er yderst positiv og det skyldes primært 3 

indtægtsgivende aktiviteter, alle i stor fremgang, nemlig pladsleje som er den største, dernæst kontingent 

og gæsteleje, men også øgede indtægter på el, klubkort og vores faste forpagtningsindtægt fra restaurant. 

Vi er en populær klub, det ses tydeligt på tilgangen af nye medlemmer, og det er helt vildt i forhold til vores 

naboklubber, helt nøjagtigt har vi sagt velkommen til 91 nye i 2018, og for første gang i klubbens historie er 

vi nu mere end 1000 personer fordelt på 470 medlemskaber – det er ret vildt – det får mig også til at rette 

en meget stor tak til vores ansatte, Per og Peter, som har gjort en kæmpe indsats på at tale med, og guide 

og hjælpe især de nye medlemmer, samt naturligvis også serviceringen af vores store antal gæstesejlere 

som også i år slår rekord. Alt sammen noget som også gør at vi har plads til at igangsætte mange projekter.  

De seneste år har vi i VB og SL regi haft mange og ret store havneprojekter, med udvidelse af VB´s bro 4, og 

SL´s bro 6 (Nørrebro) i Skudehavnen, og senest en total ændring af havneindløbet i VBH, som samtidig har 

gives os de ønskede større pladser ind mod betonkajen på bro 9. Alt sammen er noget der er igangsat for at 

udnytte hver en kvadratcentimeter af vores vandareal, både i kraft af mange udskifter deres mindre både 

til nye og større, men så absolut også for at kunne klare den efterspørgsel som både de nye og gamle 

medlemmer har stillet os. Fra nu af kan vi kun optimere de enkelte pladser, via omrokeringer, flytning og 

ændringer af pladser, hvilket er en on-going proces, som vi har fuld tillid til vores administration kan løse 

løbende henover de næste par år. – og NÅH ja indimellem alle broprojekterne, så blev der også indfaset en 

ny tiltrængt moderne mastekran, med masser af oplæring og alt kører og klapper som det skal nu.  

Vi har et godt og tæt samarbejde på tværs af havnene, hvilket var et vigtigt element som VB, via vores 

tidligere formand Ole Espensen satte på dagsordenen i ANF regi, i den 2-årig periode 2016/2017 hvor vi i 

VB havde formandskabet i ANF. Dette er en linje som VB og jeg har samme syn på og derfor er det en glæde 

at kunne fortælle at vi i både ANF (AS, NNS, FK, SL og VB) og ALH (VB og SL) har et glimrende samarbejde på 

tværs. I øjeblikket drøfter vi de fordele der kan være ved at indføre en form for professionel fællesdrift på 

eksempelvis havnedriften, og så tænker vi også i, at indføre en slags modulsystem hvor hver enkelt klub kan 

tilkøbe de ydelser de har behov for, for at lette hverdagen, et arbejde som vi fortsætter med og har 

ambitioner om at kunne indføre i løbet af 2019, der hvor det giver menig, og hvis klubberne kan blive enige.    

Vores fokus i VB vil i 2019 klart være med tanker på udbygning og forbedring af vores nuværende fælles 

faciliteter og klubhuse, Vi har et ønske om at få igangsat en indfasning af nye mobile vinterstativer, og så 

har vi et par store ønsker som dog kræver accept fra Aalborg Kommune, nemlig vores projekt sejlerstue, i 

Skudehavnen og vores ønske om at få istandsat bad og toiletbygning i VBH, som jo er ejet af AK.   

På Vegne af VB´s bestyrelse og med ønsket om et godt nytår. 

Lars Nielsen, formand  


