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Kære VB-medlemmer 

 

I morgen skriver vi 1. april – og dermed startskuddet på en forhåbentligt god og lang sejlersæson. Påske ligger jo 

forholdsvis tidligt i år, og derfor har der også allerede været stort aktivitet på landområderne den seneste uges tid, 

de første er også allerede kommet i vandet. Udover de mere end 120 der har ligget der hele vinteren.  

Vi vil fra bestyrelsens side benytte dette brev til at ønske jer alle en glædelig påske.  

 

Status på Corna restriktioner.  

Corona er her stadigvæk, og vil nok holde taget i hele verden en rum tid endnu. Det har i den grad også ramt VB,  

Hvor vores klubhus faciliter og Sekskanten har været ramt af de nedlukninger som kultur og fritidsforvaltningen har 

pålagt os. Den seneste lukning har været pålagt os siden 19. december og gælder foreløbig frem til og med  5. april, 

med mulighed for forlængelse helt frem til 21. maj – Vi har dog i skrivende stund ikke fået et ny påbud, så derfor vil 

klubhuset og Sekskanten igen være åbent fra og med tirsdag 6. april.  

Forsamlingsforbuddet indendørs i vores lokaler er fortsat på 5 personer og alle nuværende regler gælder fortsat, 

derfor bedes alle der måtte benytte lokalerne, bære mundbind ved bevægelse rundt i lokalet, i respekt for hinanden.  

 

Kontortider 

Pr. 6. april er der igen ”faste” administrative kontortider om tirsdagen ml. 13-14, og torsdagen ml. 18-19 – Passer 

disse tider ikke ind, kan der som altid laves særskilte mødeaftaler med Esben på havnetelefonen 40600270 

Med administrative kontortider skal forstås at det gælder kodning af medlemskort mv.  

Alle andre driftsopgaver, såsom nedbrud på automater eller andre fejl, så kan der altid tages kontakt via et opkald, 

SMS eller fysisk fremmøde. Venligst hav respekt for at der især i de tidlige morgentimer er en del faste driftsopgaver 

der skal løses, så det nemmeste er altid lige at smide en SMS, så vender Esben retur hurtigst muligt.    

 

Åbning for vand/slanger på broerne 

Lige umiddelbart efter påske åbnes der officielt for vandet ud til broerne og på landstederne, og samtidig udlægges 

alle slangerne på broerne, der meldes fortsat om nattefrost de sidste 2-3 dage i påsken, og vi vil ikke have noget 

ødelagt. I skudehavnen har der i vinter været flere brud på vores fire vinterhaner, en ved nedgangen til hver bro. Bro 

5 og 7 er stort set uden funktion, men de to ved bro 4 og 6 fungere fint. Opgaven har været tilset flere gange af VVS 

firma, og 6. – 7. april skulle de blive repareret, så de igen er fuldt funktionsdygtige. I VBH kan der fortsat hentes vand 

enten ved ANF´s pavillon, I værkstedet og ellers er der også en vandslange koblet på det inderste toilet i forgangen til 

klubhuset.  

Frihavnsmærkat.  

VB har igen i år valgt at vi bakker op om Frihavnsordningen, så derfor er der igen 

indkøbt mærkater for kommende sæson – der er 1 stk. gratis, pr. båd – som kan 

hentes på kontoret – Skal nogle af jer allerede på tur her i påsken – så kan i få et 

mærkat tilsendt på SMS, så det kan fremvises på jeres påsketur, hvis det skulle 

være nødvendigt – Smid en besked på 30100158  

Til jer der er nye, så giver dette mærkat adgang til meget billige overnatninger som gæstesejler i en række fremmede 

havne, Alle frihavne : Frihavne.dk – kig på dette site, så du kan planlægge en ”billig” sommerferie. 

 

 

https://frihavne.dk/havne/
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VB stander til båden. 

Vi har for et stykke tid siden bestilt nye VB standere/flagvimpel til bådene – disse er dog 

i restordre hos leverdøren pga. Corona nedlukning, Vi har fortsat lidt på lager til de 

allermest slidte, resten kan få når de kommer hjem ultimo april.  

Standeren/Vimplen skal sidde synligt ind mod broen, så havnemester, og i højsæsonen 

vores havneassistenter, nemt og tydeligt kan se at et båd hører til hos os, på deres 

daglige vagtrunder ude på broerne. HUSK i øvrigt at vende jeres plads skilt til GRØN når i er ude i flere døgn.  

Så kan vores mange gæste få glæde af pladsen, ligesom vi selv har glæden i fremmede havne.  

 

ANF-Havneprojekter. 

Igen i år er VB blevet tilgodeset af flere større projekter i løbet af sæson 2021. De helt store er udvidelserne af hhv. 

bro 4 og bro 5 – Disse skulle efter den oprindelige projektplan have være udført og færdige nu, men også her har 

Corona været årsagen til leverandørsvigt af materialer til selve broelementerne og er derfor flere måneder forsinket. 

Vi har dog så sent som i dag, fået besked på at broerne ankommer tirsdag efter påske – og arbejdet igangsættes 

straks, forventningen er at det er færdiggjort ultimo april. Til orientering så har ANF indkøbt hele 90 meter bro, 

noget skal bruges ude i AS og ellers udvider foruden VB, også Fiskeklyngen og SL også.   

For jer der er tildelt plads på de nye bådpladser, og som kom fra bro 6 – I kan blive liggende der indtil den nye plads 

er etableret – alternativ kan Esben hjælpe jer med en midlertidig plads på enten bro 4, 7, Sydkajen eller på en af 

vores fire gæste Y-bomme i VBH havnen. Jer der pt. ligger på en af ydrepladserne nu på bro 4 og 5 skal have tildelt 

en midlertidig plads fra mandag 6. april – Da det yderste fag skal flyttes med ud til enden af de nye broer. Aftal gerne 

dette direkte med Esben på 40600270 

 

Klubprojekt – Bad og toiletbygning VBH. 

Bestyrelsen har tidligere udmeldt nogle ønsker om at få igangsat renovering af bad og toiletbygningen i VBH, som 

virkelig trænger – dette projekt er udskudt til efteråret, dette skyldes primært at vi i samarbejde med Aalborg 

Kommune har fået mulighed for at hente en del midler på grønne energiforbedringer, som de i øjeblikket arbejdet 

med, og det er jo faktisk dem som ejer bygningen, som vi blot drifter på en brugsaftale. Vi vil på ingen måde risikere 

at gå ind i højsæsonen med en bygning under renovering, det kan vi ikke tilbyde gæsterne. – Tidsplanen siger lige nu 

at projektet kan igangsættes primo oktober, og være færdig inden årets udgang eller primo 

januar 2022.  

 

Klubprojekt – Nyt vaskeri. 

Bestyrelsen har godkendt at vi udvider det nuværende vaskeri med flere maskiner – som 

etableres i løbet af april.  Der er rigtig god økonomi i vaskeriet, bare det sidste 1½ år har 

det ene sæt maskiner vi har tjent + 20.000 kr.  

Vi har valgt at købe almindelige husholdningsmaskiner med mulighed for at køre korte 

programmer – det er et klart ønske fra gæstesejlerne, og ligeledes fra egne 

klubmedlemmer. Det vil fortsat koste kr. 30,- pr. maskinstart, som betales via BEAS 

medlemskortet.  
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Klubprojekt – udvidelse af klubterrasse & legeplads. 

VB har to legepladser – en i Skudehavnen ml.. bro 4 og 5, og den i VBH mellem 

Kystens Perle og vores klubhus. Især den i VBH er dagligt besøgt at masser af legende 

børn, og flere af vores mange nye medlemmer er yngre børnefamilier – Indrømmet så 

har vores legepladser længe været af meget ringe kvalitet – Vi har afsøgt mange 

muligheder, og er nu næsten i mål – I VBH vil den nedgravede båd fortsat være 

omdrejningspunktet, som vil blive suppleret af et nyt legetårn og andre mindre 

legeredskaber. Vi har i hele forløbet været i dialog med kommunens vejleder på 

området, som har mange restriktioner og projektkrav – dette er nu på plads, så snart 

kan vi få bygget de færdige moduler, og håber at flere af jer vil give en hånd med. 

Begge havnes legepladser skal opjusteres og vil blive ens i udtryk.  

 

Da VB i de senere år har driftet hele arealet, så har det givet os mulighed for at udvide vores klubterrasse, som er en 

del dette projekt, som allerede er under omforandring og udførsel af Esben, med kyndige råd fra flere andre       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubprojekt ”masteskur”/”klubværksted” 

Inden Corona blev kendt tilbage i marts 2020, så afholdte vores bestyrelsesnedsatte ”værkstedsudvalg” et aften 

møde i klubhuset med et ret stort fremmøde tilbage i februar – Der var ingen tvivl om at der denne aften blev skabt 

noget af det gamle fællesskab med mange drøftelser om det vi alle er fælles om, nemlig renoveringsprojekter på 

egne både. Der var masser af ideer fremme, med alt fra fællesindkøb, og et hav af ideer om råd og praktisk udførsel 

af alt fra hyndesyning, til reparation af sejl og kalecher – 

motorpleje, oliefyr og meget andet. Det er noget som vi i 

bestyrelsen gerne vil gå langt for kan komme i gang i de rette 

rammer, for det mangler vi – I vores nuværende værksted er 

der simpelthen ikke plads – Derfor har vi ansøgt kommunen 

om at VB må opføre en tvillingbygning magen til vores 

nuværende masteskur. Dette projekt mangler fortsat en 

byggetilladelse, men vi har lige efter påske et møde, hvor vi 

håber vi kan få lov til at opføre denne i løbet af foråret og 

sommeren, hvis muligt.  
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Det lyder dyrt alt det her – men vi har faktisk pengene.  

I flere år har vi haft afsat midler til kommende større projekter, og vi ved også at 2020 blev et ualmindeligt godt VB 

regnskab, så er midlerne tilstede – så derfor har bestyrelsen på seneste møde besluttet at vi skal have igangsat noget 

som vi alle får gavn af her og nu. Udskydelsen af renoveringsprojektet af bad og toiletbygningen, gør det muligt at 

opdele budgettet til dette projekt over to budgetår, og udsigten til at vi får et pænt energitilskud, som i første oplæg 

ikke var beregnet, så ligger der også en større besparelse her.  

 

Nyt forsikringsbevis fra TRYG  

TRYG har lige meddelt at deres forsikringsbevis til vores kollektive ansvarsforsikring er lidt 

forsinket, dette fremsendes til alle jer der er med i ordningen så snart vi modtager den. I er dækket pr. 1/4 for vi har 

fremsendt listen med de klubmedlemmer som er med i ordningen. Dette er også en af grundende til at I SKAL huske 

at meddele os om køb og salg af både – For står I med en anden båd end den i har registret hos VB, så er I ikke 

dækket, i tilfælde af en skade.  

 

NYT VB website 

I flere år har vi haft et fælles website med ALH og SL, firmaet bag dette site er lukket, og der udvikles kun minimalt 

på den gamle skabelon af det firma der har overtaget kunderne. Sitet er som sådan god til ren information – men vi 

har længe ønsket, at både vi i bestyrelsen, men også medlemmerne kan bruge websitet meget mere.  

 

Vi får blandt andet et rigtigt godt bookingsystem – til isætning og optagning af både forår/vinter. Ligeledes vil 

klubbens vagtordning blive sådan at medlemmerne aktivt vælger en dato og tidspunkt hvor man selv ønsker at gå 

den obligatoriske vagtrunde i vintersæsonen.  

Der blive hver eneste dag taget masser af gode billeder af sjove og hyggelige stunder på havnen – Disse kan man få 

synlige i et instagram feed, som ligger fast på sitet – her vil vi løbende udvælge de bedste skud og præmiere disse. 

Billederne kan uploades med et såkaldt hashtag #vbaalborg eller #vestrebaadelaug – og du må allerede godt 

begynde – for vi har behov for masser af gode billeder der skal bruges som billeder til selve websitet – I kan se 

hvordan Vendsyssel håndbold gør brug af det på deres site her: https://veha.dk/ 

 

Af samme grund opdateres den gamle side ikke længere – der har i den seneste tid været en del fejl på sitet, som SL 

fortsætter med at bruge, og derfor laver de løbende nogle opdateringer, som kan ændre i opsætningen. 

Alle nuværende og gamle dokumenter er medtaget over i den nye opsætning, og vil igen kunne ses så snart sitet går 

online – ultimo april/primo maj.  

 

BOOKING af isætningstider AVAS eller mobile stativer. 

Jer der fortsat står i egne stativer, så er det fortsat gældende at I selv booker og betaler direkte hos AVAS  

Vores priser er meget fordelagtige og er kun gældende på fælles isætningsdage, som 100% udstikkes af dem.  

Tiderne kan bestilles i kørselsafdelingen hos AVAS – Peter Myrrhøj på tlf. 40191888  

 

Jer der står på Mobile Vinterstativer – I har alle fået tilsendt de første aftalte isætningsdage direkte på mail  

Har du ikke bestilt tid hos Esben endnu – så få det gjort – de aftale dage er hhv. 9/4 – 16/4 og 23/4  

Prisen for kørsel med stativ og isætningen opkræves af VB på faktura – så her INGEN betaling til AVAS.  

 

 

 

 

https://veha.dk/
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Uofficielle forårsarbejdsdage  

Vi har rigtig mange mindre træprojekter der skal løses i den kommende tid, så hvis du har lidt teknisk snilde eller 

håndværksmæssig baggrund, så meld hjertens gerne din hjælp hos Esben på 40600270 – Så vi han koordinere 

mindre grupper, der kan hjælpe med legeplads elementerne, men vi har også et stort ønske om at få indhegnet 

vores store affalds containere i begge havne, og andre mindre projekter.   

 

Havneassistenter til højsæsonen.  

Til den kommende sæson har vi behov for et antal lønnede havneassistenter til at løse 

opgaver med kontrol af gæstesejlere i sene eftermiddage og aftentimerne, samt lettere 

rengøring af B/T bygningerne i hhv. Skudehavnen og Vestre Bådehavn. Vi forestiller os 

gerne ”voksne” børn af klubmedlemmer, som er fyldt 18 år og evt. er under uddannelse, 

hvor dette job kunne være et supplement til SU, i de måneder hvor man ved 

uddannelses skift ikke kan opnå dette. (Perioden er primært JULI og AUGUST måned) – 

Skriv gerne en kortfattet mail mrk. ”havneassistent” til VB´s hovedmail – kontakt@vestrebaadelaug.dk – ingen 

kommer til at have vagt alene, de vil på alle vagter være minimum 2 personer.  

 

2020 har været et 95% driftsår.  

Med baggrund i de flere og flere restriktioner som Corona har lagt ned over klubben i løbet af året, med flere 

perioder med nedlukning af vores faciliteter, så valgte bestyrelsen forholdsvis hurtigt tilbage i april at nedsætte et 

arbejdende sekretariat, bestående af fung. formand og kasseren, som i samarbejde med Esben skulle tage mange af 

opgaverne i den daglige drift, som tidligere er løst med lønnet arbejdskraft i  ALH – som dog i flere år har været 

yderst billigt løst, i forhold til eksempelvis AS. Dette er også en af årsagerne til at klubben i 2020 udkommer med et 

meget positivt resultat, da ovenstående administrative opgaver i 2020 er løst ulønnet.   

Vores tilgang til driftsopgaven i 2020, har været, at vi selv skulle kende alle opgaver i dagligdagen i detaljer, for at vi 

reelt kan videregive disse til kommende lønnet sekretariat – Dertil er vi nu nået med overgangen til 2021.  

 

Opgaverne med at drive en klub af VB´s størrelse er stor, og faktum er at 95% af alle henvendelser til klubben 

omhandler den daglige drift med servicering af gæstesejlere, håndtering af nye medlemmer, og alt omkring 

bådpladserne og økonomien – Det har faktisk været ret sundt at være så tæt dagligdagen på bestyrelsesniveau, og 

dermed i meget tæt daglig dialog med rigtig mange medlemmer, det har også gjort at vi har fået mange input til i 

hvilken retning vi skal drive klubben. VB er i dag alt for stor til at vi kan køre den på frivillig basis, eller med meget 

lave betaling for især de økonomiske opgaver, og ligeledes er mængden af daglige telefoniske henvendelser 

simpelthen for mange, derfor har bestyrelsen her ultimo marts på et møde besluttet at vi ligger vores økonomi 

opgave ud til en ekstern revisor, eller skal løses af en lønnet deltidsansat bogholder, som vi forventer kan tiltræde 

snarest, så Sarah igen kan frigøres til andre bestyrelsesprojekter. 

Ligeledes arbejder vi med at finde en brugbar løsning på hvordan vi kan fordele de øvrige administrative opgaver, 

der er i klubben i hverdagen, og som i dag løses af den fungerende formand. 

 

Klubaktiviteter og festilige tiltag.  

Så længe vi ikke kender mulighederne for at afvikle forskellige tiltag i klubhuset og på havnens arealer, så er alle 

tiltag på at forsamle mange mennesker pt. suspenderet – Vi ved at aktivitetsudvalget havde planlagt rigtig meget 

men alt frem til foreløbig sommer er pt. aflyst. Hvad sommeren eller det tidlige efterår måtte give mulighed for, så er 

fokus på at kan lave noget som kan samle/involvere hele medlemskredsen.  

 

 

mailto:kontakt@vestrebaadelaug.dk
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Afrunding.  

Således opdateret – Lige efter påske udsendes regnskabet for 2019, til alle medlemmer, da flere har spurgt ind til 

dette. Så må vi eftersende det netop færdige 2020 regnskab særskilt, når det er revisor godkendt. Vi kan dog 

allerede nu oplyse at 2020 var et år der var ualmindeligt godt for VB´s økonomi, med et overskud på +500.000.  

 

Så selvom vi fra bestyrelsen side havde et ønske om, at kunne udsende et samlet oplæg – så vælger vi på opfordring 

fra nogle få, at sende materialet ud i flere steps. Sammen med 2019 regnskabet udsendes en udførlig 

fællesberetning for 2019 og 2020, suppleret med vores ideer og tanker omkring de kommende 2-5 år. Det er år som 

især for Skudehavnen og hele Vestbyen bliver yderst spændende, baseret på de oplysninger vi fik på et onlinemøde i 

sidste uge med en af Aalborg Kommunes byplanlæggere og chefarkitekten som har hele havnemiljøet som 

ansvarsområde. 

 

VI håber vi er meget klogere når vi kommer frem til en generalforsamling – Men allerede sammen med beretningen 

udsender vi det projekt som vi har modtaget fra byplanlæggerne – kaldet ”Lanterne ved fjorden”  

hvor en kommende VB sejlerstue på NOKKEN indgår i.  

 

Og hvornår kan vi så afholde en generalforsamling – det er pt. ikke muligt for os, at fastsætte en tid på, andet end at 

vi afholder så snart det er muligt i forhold til forsamlingsforbud. Vi ved alle, at regeringen løbende over den næste 

tid, sætter datoer på kommende mulige genåbninger af Danmark, vi følger dette tæt, men desværre ser vi i disse 

dage flere og flere kommuner lave nye nedlukninger. Så vi tror aktuelt ikke at det bliver på denne side af sommeren, 

for større forsamlinger.  

 

Med ønsket om en glædelige påske til jer alle  

Og velkommen til en ny VB SÆSON 2021 

 

Bestyrelsen 

 

            


