
 
 
 
 
 

 INFO fra fartøjsinspektøren  
 
1. Varsel til bådejere med skibe, der har stået på landplads i mere end 2 år.  
Inden for de næste 14. dage, så vil i blive kontaktet mhp. hvad planerne er med jeres bådprojekt.  
 
Der henvises i øvrigt til VB´s vedtægter § 26:  

”Aktive medlemmer kan, for en periode på max 2 år, leje en landplads uden tilhørende vandplads. Bestyrelsen kan 
dog, under særlige omstændigheder, dispensere fra 2 års reglen. Gebyret for rene landpladser fastsættes årligt af 
bestyrelsen”.  
 
2. Varsel til 15 april for påsætning af officielt VB/klistermærke  
på stativ dels hvor det mangler og dels hvor det er blevet ulæseligt, nye mærkater kan fås på havnekontoret.  
 
3. Oprydning på landpladsen til samme frist d. 15. april. Der ligger bla. løse paller og lignende.  
 
4. Efter d. 15. april påtænker vi en oprydningsrunde som vi lavede sidste år, det betyder at ikke opmærkede stativer 
fremlyses og efterfølgende sælges med efter samme regler som tidligere.  
 
5. Så vil jeg indskærpe at man ikke må have bygninger på landpladserne, ”hvis man er i tvivl om at der er tale om det 
er en overdækning eller en bygning så er det en bygning”. Der tillades selvfølgelig overdækninger som kan sidde fast 
på båden. Der kan ikke opsættes bygninger på ANF-områder uden forudgående tilladelse fra Aalborg kommune 
igennem ANF.  
 
6. Landplads skal søges og administreres på samme måde som en vandplads, det betyder at der anmodes om en 
landplads på fartøjsskema. Hvis man ønsker en ny plads noteres ønsket herom i fartøjsskemaet.  
 
(Det betyder også at hvis der ikke ønskes landplads så står båden/stativet ikke på ALH`s områder.) Hvis der opstår 
ændringer er det bådejers pligt at oplyse f.eks. hvis båden sælges eller opbevares andet sted.  
 
7. Hvis man ønsker at blive flyttet til en ny plads og man tildeles en plads er det bådejerens ansvar at flytte sin båd til 
den nye plads og rydde op på den gamle plads. En bådplads tildeles for et år ad gangen så det er vigtigt at man 
næste år oplyser om man stadig ønsker landplads (samme sted eller evt. ønsker en ny placering.  
 
8. Hvis man ikke har benyttet sin landplads 1 år uden at lave en aftale herom, må man forvente at retten til pladsen 
er tabt og man skal fjernes sit stativ.  
 
9. Vi ønsker ikke at der er tomme stativer på landpladserne samtidig med at vi mangler plads til både som derfor må 
opbevares på alternative pladser., vi skal udnytte den plads vi har til dem som har behov.  
 
Med venlig hilsen  
 
Esben Juul Knøss – tlf. 30276123  
Fartøjsinspektør 

 


