
Bestyrelsesberetning 2021

2021 har på mange måder været lige som 2020 dog uden de mange restriktioner.

Bestyrelsen har haft lidt mere at skulle havde sagt med hensyn til Corona, men det gav nogle nye

udfordringer. Skulle vi samles? Hvor mange og hvor henne? Det betød også, at vi startede 2021 med

en generalforsamling oppe i Mou-Hallen, hvilket viste sig ikke at være nødvendigt. Fremmødet blev

heller ikke som ønsket. Jeg har i øvrigt fuld forståelse for, at Corona spøger i mange.

Selv om 2021 var et Corona år, har det alligevel været et fantastisk år. Det har væltet ind med nye

medlemmer. Over sommeren har havnen også været velbesøgt af gæstesejlere, og er blevet rost

mange gange i gæstebogen. Det er bestyrelsens opfattelse, at mange nyder at komme til en havn, hvor

alt er inkl. - ingen strømkort, ingen internet gebyrer, ingen vaskemønter!! Bare 130 kr. i gæsteleje, og

så er man ankommet og kan nye faciliteterne fuldt ud.

Og de tørre tal!!!

Medlemmer: 132

Gæstesejlere: 714

Ungdomsmedlemmer: 12

Hvis man sidder og tænker: ”Har bestyrelsen bare siddet og talt penge?”:-) Så tager I fejl. Bestyrelsen

har haft rigeligt at se til:

LEGEPLADS

Ansøgning af tilladelse til opførelse af ny legeplads – Vi kan i samme ombæring informere jer om, at

arbejdet snart går i gang, og legepladsen skulle stå klar til sæsonstart. Stor tak til Mikkel, som har ydet

en stor indsats for at få det til at lykkes.

KAJAK SKUR

Ansøgning til opførelse af kajak skur - Det var op ad bakke, men nu står det der, og jeg vil gerne takke

alle, der har været med i dette arbejde. Godt arbejde og flot resultat!!! Pt. er der kun 1 - 3 hylder

tilbage, så det er gået stærkt med at få dem solgt.

KASSERER

Så har vi vores kasserer Karin. Det er svært at rose hende nok. Den arbejdsbyrde der ligger på en

kasserer i dagens Danmark, er ikke lille, og Karin har igen udfyldt denne rolle til UG. På sigt skal der

nok kigges på denne arbejdsbyrde, så den bliver begrænset.



NYE ELTAVLER

Inden vores mangeårige medlem Ole Sørensen gik bort, nåede han at være en del af arbejdet med at

få de nye eltavler sat i produktion, og de skulle meget gerne være på vej.

MOLEHOVEDER

Det kom som et chok, at vores molehoveder ikke vil mere. Havneudvalget og de aktive seniorer var

hurtige og sikrede, at det ikke blev værre. Dagen efter startede arbejdet med at finde en løsning. Nu er

vi der, hvor vi skal tage stilling til de forslag, der er på bordet. Det har været en lang proces med at

hente tilbud, få lavet havne tilstandsrapport, og en mailkorrespondance så lang, at der ikke vil være

papir nok i brugsen til at printe ud. Molehovederne er blevet diskuteret under to medlemsmøder, og

alle er blevet informeret pr. nyhedsmail. I den forbindelse vil jeg gerne takke for god ro og orden under

medlemsmøderne. Det er jo mange penge, det drejer sig om.

MØDE MED AALBORG KOMMUNE

I januar blev vi inviteret til møde af Aalborg Kommune omkring en fælles havnepolitik. Dette er en

løbende proces, og når der kommer noget konkret, bliver I informeret.

AKTIVE SENIORER

En uundværlig del af havnen!! - De aktive seniorer har igen lagt mange kræfter på havnen. Der er

blevet malet skure og grill øer, oprydning i skurene, fjernet ukrudt, og almindelig daglig

vedligeholdelse. Det skal siges, at de aktive seniorer ikke bliver yngre, så de vil gerne, om der kunne

komme nye kræfter til.

HAVNEUDVALGET

Så har vi vores havneudvalg. Jeg ridser lige op, hvad et havneudvalg laver. Det kunne jo være, at der

sad nogen her i selskabet, der kunne tænke sig at give et nap med. Havneudvalget yder assistance, når

uddyberen kommer. De pejler havnen, inden han kommer, så vi har en idé om, hvor der skal graves.

Havneudvalget banker pæle i, ja generelt alt det tunge arbejde. Det skal lige siges, at LP Lars Pedersen

har været flink til at yde assistance med løfteudstyr. Det sætter vi pris på.

WEBMASTER

Vores webmaster Kjeld har passet og opdateret vore hjemmeside, og det er en fornøjelse at have Kjeld

som webmaster. Man når næsten aldrig at ringe til ham for at få en opdatering lagt ud på

hjemmesiden, før det er allerede gjort.



ARRANGEMENTER 2021

PINSETUR

Da vi endelig kunne mødes igen uden restriktioner, var det oplagt som det første at tage på pinsetur

sammen. Det kom der lidt ballade ud af, som jeg tager på mine skuldre. Når det er sagt, så må jeg sige,

at vi fik en god tur ind til Aalborg i regn og blæst. Vi fik god mad på Kystens Perle, og havde en hyggelig

aften sammen i VB’s klubhus, inden turen gik hjem igen.

SOMMERFEST

Så kom sommeren, og sommerfesten skulle afholdes. Vi har i mange år fået pattegris, men nu syntes

vi, at det var tid til at prøve noget nyt. Det gik hen og blev et fælles projekt. Nogle lavede salat, MENS

andre satte telt op. Vores grillmester Kim stod for alle grillerne og kødet. Undertegnede fik med

megen besvær til opgave at prøvesmage øllet - det kræver mange års erfaring😊 Senere på aftenen

skulle søm konkurrencen afholdes. Det blev Lars Skaarup, der rendte med præmien. Jeg er pænt sikker

på, at der var snyd med i spillet. Det kommer til at kræve en revanche. Alt i alt en knaldgod fest.

AFRIGGER FEST

Efteråret kom, og efter flere overvejelser besluttede vi at afholde en afrigger fest. Vi fik en rigtig god

fest, og absolut en gentagelse værd.

MANDAGS ARBEJDSAFTENER

To gange i 2021 havde vi indkaldt til arbejde på havnen. Opgaverne var primært at fjerne ukrudt. Stor

tak for hjælpen til de fremmødte!!! Skal vi ikke prøve at gøre det lidt bedre i år? Man burde kunne

afsætte en mandag til at komme og hjælpe med at holde ukrudtet nede.

AFSLUTNING

Når I nu hører en beretning som denne, så er det vist ikke en hemmelighed, at det kræver hænder at

få denne havn til at fungere. Så kom nu og giv et nap med i de udvalg, vi skal have fyldt ud lige om lidt.

Jeg har ikke mere, så god generalforsamling!!!

På bestyrelsens vegne

Formand

Martin Clausen


