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Kort status på VB 
Kære alle VB-medlemmer, vi vil her løfte lidt af sløret for hvilken retning og tanker, vi har arbejdet med fra den eks-

traordinære GF og frem til i dag. En periode der har været fyldt med bump og masser af praktiske opgaver, som kon-

sekvens af at vi har stået uden havnefoged i næsten et halvt år nu. 

De helt store arbejdsopgaver har været at:  

 Sikre driften efter Per´s opsigelse, samt rekruttering og ansættelse af en ny driftsorganisation, bestående af 

en ny havnemester, et antal havneassistenter og en økonomi/administrator funktion.  

 

 Få udarbejdet og godkendt et helt nyt sæt tidssvarende VB vedtægter.  

herudover har der i perioden frem til jul, været travlhed med at få den nye bådpladsfordeling på plads, via inputs fra 

de udsendte fartøjsskemaer. Ligeledes har aktivitetsudvalget også fornyeligt udsendt det nye aktivitetsprogram. Og så 

er det netop i disse dage at det store arbejde ligger på at få afsluttet klubbens årsregnskab.  

Tiden flyver 
Nu på søndag skriver vi den 1. marts, så det er sørme snart forår, men vi har lige et par møder og generalforsamlinger 

der skal afvikles, med de terminer vi skal arbejde ud fra. Vi skal jo jf. den ekstraordinære generalforsamling den 17/10, 

ud i hele to seancer, da vi både skal have en ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt, nemlig at få vedtaget 

klubbens nye vedtægter, drøftet og godkendt, forarbejdet er lavet, og pt. ligger de hos klubbens advokat, for gennem-

gang og lovlighed – og så skal vi have den ordinære generalforsamling. For at kunne nå i mål, og overholde tidsfrister, 

så vil de begge komme til at ligge i april måned.  

Ekstraordinær Generalforsamling, torsdag d. 23/4 kl. 18.30-21 

 

Ordinær Generalforsamling, mandag d. 27/4 – kl. 19-21 

 

100% VB fokus  
I denne uge har VB´s bestyrelse besluttet at trække sig ud af ALH samarbejdet med SL. Ideen med et fælles driftsselskab 

er på mange måder en god beslutning, men der er også mange kompromisser, og vi er i VB ikke nødvendigvis enig med 

SL, om at alt hvad vi foretager os, skal ligge i ALH, hvilket reelt betyder at VB ikke kan træffe vores egne beslutninger 

om nye driftstiltag. VB bærer 70% af alle udgifterne i ALH regi – hvor alle beslutninger, som udgangspunkt skal træffes 

i enighed. 

 

I hele forløbet med at få sat holdet til en ny havneorganisation, er det ikke lykkedes at nå til enighed. Derudover har 

klubberne vidt forskellige opfattelser af hvorledes havnearealerne skal fremstå og vedligeholdes. VB har stået fast på 
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den organisations- og arbejdsmodel som vi allerede præsenterede tilbage i det sene efterår 2019. En model der i øvrigt 

er identisk med flere andre sejlklubber. 

Så faktum er at vi lige nu arbejder efter en model, hvor VB selv ansætter vores driftsfolk.    

Konklusionen er derfor at vi fremadrettet ikke længere kommer til at tale om hvorvidt en opgave ligger i VB eller ALH-

regi og vi kommer fremadrettet til at bruge kræfterne på at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for VB’s 

medlemmer – og vigtigst af alt, at skabe gennemsigtighed. I gav os en bunden opgave, om at vi hurtigst muligt skal 

have VB-ånden tilbage, og mange af jer har allerede bidraget helt outstanding – En stor TAK for det! 

VB kommer i den kommende tid til at arbejde på en afviklingsplan for opgaverne og aktiverne der i dag ligger i ALH 

regi. Dette forventer vi et konstruktivt samarbejde mellem VB og SL omkring. Om foreningen ALH juridisk opløses 

bliver afgjort på en ekstraordinær generalforsamling i ALH. Under alle omstændigheder trækker VB sine aktiviteter ud 

af samarbejdet.  

VB har ikke adgang til jobopslaget der pt. ligger på jobindex vedr. en havnemester, hvorfor VB straks vil opslå stillingen 

i VB regi, samt allerede fra den kommende uge begynde at afholde samtaler med relevante kandidater.  

Meget mere om dette i de kommende nyhedsbreve og på den ordinære GF, hvor vi også vil fremlægge en ny flerårs-

plan med investeringer og visioner for VB.  

I arbejdstøjet 

Bliver det hårdt, ØH ja – men bestyrelsen tror fuldt og fast på planen, og energien er høj hos alle, vi glæder os allerede 

nu til meget snart at fortælle mere.   

Vi tror på at vi med ovenstående initiativ får VB – DNA´et tilbage i klubben. 

Succesfuld klubaften 

Et godt tegn på den stærke klubånd, blev allerede en realitet onsdag aften da VB´s bestyrelsen afholdte den første, af 

mange kommende klubaftener. Flot fremmøde med både nye og gamle medlemmer af klubben. Der blev drøftet en 

lang række ideer og initiativer til hvordan vi kan hjælpe hinanden på kryds og tværs, med diverse bådtips, tricks og 

opgaver. Faktisk blev vi meget overrasket over forskellige kompetencer, som medlemmerne besidder – det skal vi da 

udnytte i fællesskab. – Meget mere herfra følger. 

  

De bedste sejlerhilsner,  

VB´s Bestyrelse 

 

 


