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Indledning 
 
Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00 med formanden bød velkommen til den 
ordinære generalforsamling 2015. 
 
Medlemstal pr. d.d. er 385 medlemmer. Fremmødt 101 medlemmer, heraf 95 
stemmeberettigede samt rigtig mange ægtefæller. 
 
Det er med sorg, at vi kan meddele, at 2 medlemmer er afgået ved døden siden sidste 
ordinære generalforsamling.  
 
Ære være deres minde. 
 
 
Dagsorden punkt 1 – Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog Anette Vallentin som accepterede valget. 
Der var ingen andre kandidater og Anette Vallentin (AV) modtog valget. 
 
Styringen af generalforsamlingen blev herefter overdraget til Anette Vallentin. 
 
Anette kunne herefter konstatere at den ordinære generalforsamling var lovlig indkaldt – 
iht. §7 i vore vedtægter, senest én måned før. 
 
 
Dagsorden punkt 2 – Indanke fra ekskluderede medlemmer jvt. Vedtægternes §6. 
 
Formanden fremlagde bestyrelsens syn på sagen – og ville lige pointere, at eksklusion 
ellers kun har været brugt i hele klubbens historie pga. manglende betaling, så det er 
absolut ikke noget vi ønsker at gøre brug af med mindre det er absolut nødvendigt. 
 
De ekskluderede medlemmer var ikke fremmødt – men Jens Bernhard talte for den ene 
part, Karsten Jensen. 
 
Jens Bernhard fremlagde sine/deres synspunkter herpå – og herefter var der kommentarer 
fra salen bl.a. flere der tilkendegav, at de ville forlade klubben, hvis ikke eksklusionen 
holdt. 
 
I sagens forløb er bla. Peter Hinrup og andre medlemmer blevet anmeldt til Skat – og PH 
kunne oplyse, at Skat ikke ville tage sig af sagen, da der ikke var hold i den.  
 
Formanden fremviste et udpluk af det korrespondance der har været i forløbet med begge 
parter – samt fortalte om forløbet med den anden part, Henrik Brøndum. 
 
Sagsomkostningerne vil blive krævet betalt af de ekskluderede medlemmer. 
 
Efter synspunkter fra salen – blev der uddelt stemmesedler. 



 

 
Iht. §6 : Såfremt bestyrelsens beslutning om eksklusion ikke godkendes med mindst 2/3 af 
de afgivne stemmer på generalforsamlingen, er eksklusionen af det/de ekskluderede 
medlemmer ophævet. 
 
Som stemmetællere blev Keld Jensen og Jens Bernhard valgt. 
 
Første afstemning viste sig at have flere afgivne stemmer end vi var stemmeberettigede – 
så anden afstemning blev igangsat.  
Stemmetæller blev Erik Sørensen og Jens Bernhard. 
 
Afstemningen blev således: 
 
Karsten Jensen:  I alt 91 afgivne stemmer; 86 for eksklusion – 5 imod. 
Henrik Brøndum: I alt 91 afgivne stemmer; 87 for eksklusion – 4 imod. 
 
 
Dirigenten vil hermed erklære begge eksklusioner for gyldige. 
 
 
Dagsorden punkt 3 – Formandens beretning for det forløbne år og beretning fra ANF. 
 
Hans Pedersen (HP) berettede at vi det sidste år har haft en meget stor tilgang af nye 
medlemmer, 95 nye er kommet til. Vi har været oppe på 416 medlemmer – men er pt. 385.  
Der er kommet 17 nye medlemmer siden 1. januar i år. 
Med de mange nye medlemmer – følger behovet for flere bådpladser – ny og længere bro 
5 er ved at blive lavet og vi låner nogle pladser på bro 6 af vores naboklub SL. 
Antallet af gæster har også været stigende – problemerne med billetautomaterne i foråret 
– er næsten glemt. Vi laver forhøjede priser i højsæsonen – dette bruges i mange havne. 
Klubben afholder nu selv omkostninger til vand, renovation og miljøaffald. Rød/grøn skilte 
blev opsat på alle pladser, undtagen jollepladser.  
Husk at vende skiltet når I tager på tur og overnatter i fremmed havn. 
 
Vores overskud i klubben giver os mange fordele, klubben er blevet gældfri og vi kan 
bruge midler til diverse forbedringer; vinduerne i klubhuset skal renoveres, der skal også 
laves noget i bad/toilet i VB – der er mange ønsker. 
 
Ny forpagtningsaftale med restauranten er forhandlet på plads; den giver os en større 
indtægt og fritager Forpagteren for tidligere forpligtelser overfor klubben. 
Ny rengøringsplan er udarbejdet og aftalen er indgået med vores rengøringsfirma. 
 
Vi, VB har 100 års jubilæum i år – og der bliver en del festivitas i perioden omkring 1. maj 
– se hjemmesiden for nærmere. 
 
Håber alle vil få en fin sæson og der vil være stor tilslutning til de aktiviteter der kommer i 
løbet af året. 



 

Slutteligt en stor tak til Aktivitetsudvalget for de gode timer de har givet medlemmerne i 
løbet af året, samt til Havnefogeden og Bestyrelsen og de personer, der har hjulpet 
klubben i årets løb. 
AV: Spørgsmål til beretning ? 
 
Leif: bortskaffelse af gamle både, stativer – hvornår sker det? 
Henrik Kam: Det sker nu – men, vi har hidtil været så bange for at gøre noget galt mht. at 
smide nogens ting ud. 
 
?: der ligger nogle pinde v. masteskuret – nyt masteskur? 
HP:  det er SL, der udvider masteskuret. 
 
Anette: el på broerne  - bro 1 – der mangler stik – folk stripser stik fast – når de har taget 
nogle stik ud. 
HP – vil gerne sige igen – tag dit stik ud. MEN er der for lidt stik – tager HP det med til 
ANF  
 
?: Sporristen – der er de 20 både til 4 stik. 
HP: tager det med til ANF 
 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 
 
Dagsorden punkt 4 – Fremlæggelse af regnskab 2014 samt budget 2015. 
 
Peter Hinrup fremlagde regnskabet samt budget for det nye år for salen.  
Regnskabet er tidligere udsendt til alle medlemmer. 
 
Vores overskud er igen i år større end forventet – overskud for 2014 blev på 345 tusind 
kroner – dette primært pga. den store tilgang af nye medlemmer. Det giver mere i indtægt 
fra bålpladser, medlemskontingent, indskud fra nye medlemmer – desuden har de flere 
gæstesejlere og større tilskud fra Aalborg Kommune og bidraget. 
 
Spørgsmål fra salen: El-prisen – hvad tjener klubben på det ? 
PH: som medlem betaler man 2,54 incl. Moms – klubben betaler ca. 2 kr. incl. Moms – 
dvs. klubben tjener ca. 0,50 kr incl. Moms herpå. 
 
Der var nogen, der var i tvivl om der blev givet godkendelse til paraply organisationen ALH 
på sidste års generalforsamling. Flere fra salen erklærede at dette blev godkendt og PH 
fremviste fra referatet sidste år.  
 
Regnskab for 2014 blev herefter godkendt ved håndsoprækning. 
 
Budgettet for 2015 blev også godkendt ved håndsoprækning. 
 
 
Dagsorden punkt 5 – indkomne forslag 
 



 

 
1. Bedre styring og brug af sporristen  –Kent Eriksen 

KE: ingen tomme vogne inde bag både, – forslag : Største både står tættest , 
ingen tom vogn foran bådene, arbejdes på klubbens holdning om brug af 
sporristen, landplads på fartøjsskema. 
 
HKK: udgang i både str : lyder fornuftigt – men alligevel er bestyrelsen ikke enig. 
Aldrig båd efter tom vogn – det er logik , Holdning  - ja,  Sporrist plan ikke 
opdateret – HKK får ikke besked – så ALLE der ikke står på planen – giv en mail til 
klubben; så har vi en mulighed for at listen kan være opdateret. 
 
Anette: der står på vores skemaer. 
Lilly: sporplan skal være oppe 1. oktober. 
 

2. Oprettelse af officiel facebook side  -Sune Andersen 
PH: vi har en facebook gruppe – lukket gruppe hvor man skal have bådplads. 
Officiel gruppe skal administreres – der skal være en gruppe – der skal styre den. 
Hvis vi skal have – skal vi have lavet et udvalg der styrer den.  
Anette: hvorfor skal vi have 2 steder med samme oplysninger. 
?:  -var på kursus hos dansk sejlunion – de siger facebook er vejen frem. 
Bent:  er ikke for – tænk hvad man kunne få på siden – man kan rigtigt lave larm i 
den.  
 
Afsteming – ved håndsoprækning- officiel side - --- blev nedstemt. 
 

3. Sekskanten i SKH åben hele året -Morten Brøndum 
Morten: ønske at man kan komme i ly for vind og vejr – fx begrænset åbningstid i 
vinterhalvåret. 
OE:  Hvis Generalforsamlingen ønsker det  – ja, så skal den være det.  
At den har være lukket i år skyldes primært at vi har prøvet at epoxy behandle 
gulvet. Men, der vil være lukket for vand og el.  
 
Afsteming : - flertal 
 

4.  Etablering af cykelskur  -Jakob Beltoft 
Etablering af vaskeri  -Jakob Beltoft 
 
Jakob ikke fremmødt – Anette læste det op 
 
OE:  Cykelskur – behovet :  hvor stort – aflåst eller kun overdækket – eller ? 
Vaskeri – har undersøgt vaske muligheder – det kan være i ”sommertoilet” – 
prisen:  ml. 25-50 tkr. + årlig vedligeholdelse. Ludmilla – vasker 7 kg.for 70 kr. – så 
er det lagt sammen. Hvis Generalforsamlingen ønsker det bliver det sådan. 
 
Helle – kan man tjene penge på det ? 
Anette – cykler herned – vil nødigt have den ind i et cykelskur. 
Kim: god ide  
Bent: vaskeri – er det både i skh og vb  



 

Kristina – der kommer også indtægter ind. 
OE svar til begge: det vil kun blive i VB – det skal ikke tjene penge ind, 
Helle – Service som vi også skulle yde. 
OE – har spurgt Per – han oplyser Ludmilla – og langt de fleste bruger hende. 
Leif: kan leases med vedligehold. 
 
Afstemning blev således: 
Cykelskur – ikke vores jord – men, bestyrelsen undersøger om vi kan få lov til at 
opstille det. 
Vaskeri – går til afstemning: For: 32   - Imod: 24  - stemt igennem. 
 

5. Grillplade ud i fjorden  -Helle og Jakob, Cassiopeia 
Bedre udnyttelse af østlig mole -Helle og Jakob, Cassiopeia 
Må vi bruge molen – grillplads ud i fjorden. 
 
OE – det ville være lækkert – men vi kan aldrig få lov til grillplads ud i fjorden. 
Molen – det kan godt lade sig gøre. Vi har tidligere været i dialog med kommunen 
– og der kunne laves noget borde/bænke/hegn – men det vil være offentligt.  
 
Helle: vi har oplevet handel med stoffer derude  
Kristina : vi kan godt arbejde videre på at gøre noget. 
 
Vores eksisterende grillpladser er inden for vores brugsareal - det er det andet 
område ikke – OE vil arbejde på det og vi får nogle af vore gamle bord/bænke sæt 
sat derud. 
Morten – bange for at der vil komme nogen udefra. 
 
AV: vi lukker den med at Bestyrelsen vil arbejde på det. 

6. Forsvar for ekskluderet medlem -Jens Bernhard 
 
Blev taget under punkt 2. 

 
 
Dagsorden punkt 6 - Yderligere information om situationen i ANF. 

 
Baggrund, forløb hidtil, status og mulig fremtid – mulige konsekvenser for VB. 

 
Der har været et utal af møder – fordi AS vil ud af samarbejdet.  
AS fik Marina fjordpark i sin tid på betingelse af at de ”gamle” klubber skulle bringes op i 
samme stand som AS. 
Kun tiden kan vise om ANF vil bestå. 

 
Nrs. Formand / Fiskeklyngen vil få det svært hvis det stopper. 
Vi kan – hvis det stopper – få et styrket samarbejde med SL. 
 
 
Dagsorden punkt 7 - Aalborg Lystbaadehavn (ALH) – information om udvidet samarbejde 
med Sejlklubben Limfjorden og etablering af fælles administrations selskab. 



 

 
PH henviser til mødereferatet fra sidste år – punkt 6 – ALH og hvad arbejdes der imod. 
Stadig tættere samarbejde – etablering af nyt paraply samarbejde. 
Se referatet – fra sidste år. 
 
ALH eksisterer allerede – fælles hjemmeside –havnebrochure – havneopkrævning, 
toiletter, hjertestarter, maskiner, mv 
Fælles arrangementer. SL køber timer hos VB (Havnefogeden)  
IT system fælles fra 2015. 
Forberedt systemet på ALH – vi arbejder henimod et nyt selskab. 
Det er lidt besværligt for at få skattefritagelse – det har både VB og SL i dag. 
ALH varetager ALT hvad der er fælles i dag. 
 
Havnefogeden bliver overflyttet dertil, når engang selskabet ALH er etableret. 
Stor del af regnskabet styres i dag af VB og det har vi gjort altid – det vil overgå til ALH 
 
Hvad koster det så? – Havnefogeden – PH/kasserer/deltid – 70tkr om året for at styre 
dette. Vi kan ikke få nogen til at gøre jobbet (700timer om året) 
FH/SL betaler også hertil. 
 
Bent:– hvad dækker paraply samarbejdet over? 
PH – foreningen ALH er klubberne SL og VB fællesområde.  
Der er egne klubregnskaber i SL og VB og eget regnskab i ALH 
Man får en øget sikkerhed – vi kan, når PH ikke vil mere – ansætte én til at gøre det. 
Mange andre klubber – har også en person ansat til at gøre det. 
 
Bent:  blev der givet mandat til at gå videre. 
PH – vi fik mandat til at arbejde videre med det. Der er arbejdet videre på det vi oplyste 
sidst.  
Per:– mener også at der kun blev givet mandat til at undersøge det og give besked.  
Leif -     Sidste år – generalforsamlingen – synes ikke vi gav lov til det. 
 
AV:  vores vedtægter §20: – Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhælp  arbejde…- 
nærmere retningslinier for dette arbejde fastsættes af bestyrelsen. 

 
Salen mente derved, at der ikke var noget at diskutere videre. 
 
 
Dagsorden punkt 8 - Fastsættelse af kontingent og indskud for 2016. 

 
Forslag om uforandret – Medlemskontingent 800 kr. og Indskud nye medlemmer 800 kr. 
 
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
Dagsorden punkt 9 – Fastsættelse af vederlag. 
 
Forslag uændret:  Samlet 12.600 kr. til kørsel og telefon. 



 

Bådplads 
 
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
Dagsorden punkt 10 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
 

Peter Hinrup – Kasserer  modtager ikke genvalg 
Henrik Kam Kristensen   modtager genvalg 
Johnny Iversen   modtager genvalg 
 

Kassereren vælges iht. Vedtægterne §12 særskilt. 
 
Johnny Iversen ønsker at opstille som Kasserer – ingen modkandidater. 
Johnny modtog valget. 
 
Vi får herved en ledig post i Bestyrelsen – muligvis som Aktivitetsleder.  
 
Bestyrelsen har fået oplyst at Gitte Eriksen og Yves Kristensen ønsker at stille op. 
 
Gitte Eriksen ønsked alligevel ikke at stille op – pga. den mistillid der var mod bestyrelsen 
– hun har stor respekt for at der er nogen der vil gøre det. 
 
Yves Kristensen ønsker stadig at opstille – ingen modkandidater. 
 
Herved er Henrik Kam genvalgt og Yves valgt ind i bestyrelsen. 
 
Valg af suppleanter: 
 
Nuværende er Allan Møller Pedersen og Lars H. Knudsen.  
Begge er villige til genvalg – ingen modkandidater – de modtog begge genvalg. 
 
 
Dagsorden punkt 11 - Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
 
Nuværende revisorer er Lars H Knudsen og Yves Kristensen, da Yves er kommet i 
bestyrelsen blev Erik Sørensen valgt som revisor. 
Revisorsuppleant blev: Benny Dittmar 
 
 
Dagsorden punkt 12 - Valg af udvalg  
 
Kommende Aktivitetsudvalg blev: Helle Mørkholt, Tina Kam Sørensen; Sune Hedegaard 
Andersen, Leif Nielsen og Akt. Leder:  Yves Kristensen 
 
 



 

 
Dagsorden punkt 13 - Eventuelt 
 

- Ryd op efter dig – både på Sporristen, Ralvej og i Masteskur. 
- Bølgebryderen i SKH – tager af for små bølger – ikke dynninger – vent med at 

sætte i gang – også udsejling fra VB – bølgerne slår lige ind i SKH. 
- Revideret gæstebrochure er på vej – tag den med  og drop den hvor i kommer. 
- Hjemmesiden – brug den – her er rigtig meget information. 
- Sidst: tilmeld dig Betalingsservice. 

 
 

Herefter var der diverse spørgsmål fra salen og svar fra bestyrelsen. 
 
Hans Pedersen bad om ordet for at takke Peter Hinrup for den tid han har brugt i 
bestyrelsen. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 23.10. 
 

Der udbringes trefoldigt leve for Vestre Baadelaug 
*** 

 


