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Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 235,
mødet afholdes i VBK´s klubhus tirsdag d. 11.3. 2014 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per Nørgård
Inviteret:
Tilstede: Per, Jørgen, Bent, Finn Larsen, Hans- Henrik, Dennis og
Afbud: Anne, Lene, Finn Løye og Jacob
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Godkendelse af ref. nr. 233 og 234 blev udsat til næste
møde. Dennis indgår som referent da Anne er belastet
af arbejde.

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Den Polske båd på R-broen blev diskuteret. Evaluering
af 25 års jubilæet og Fiskekonkurrencen, formanden
roste de personer der havde givet en hånd.
Ved jubilæet havde været 80 deltagere og ved
Fiskekonkuranven havde der været 26 deltagere.
Jubilæet har kostet 8,500 kr. og Fiskekonkuranven 1182
kr.

3. Meddelelser fra kasserer
v/Jørgen Simonsen

Jørgen gennemgik regnskabet, der viser fine tal,
elforbruget det forløbne år er nede på 11,300 kr. hvilket
til dels skyldes den milde vinter, vore portoudgifter er pt.
oppe på 5,600 kr. hvilket skyltes de forhøjede
portopriser.
Vi har 15 nye debitorer og 5 gamle.
Der er siden sidst kommet et nyt medlem fra VSK og
der kom et mere under bestyrelsesmødet
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4. Kommunikationsudvalg
v/Jørgen Simonsen

Jørgen har udsendt nyhedsbrev for Maj.

5. Husudvalget v/Bent

Bent klagede over oprydningen på kontoret efter de
afholdte arrangementer, Anne og Finn L arsen sørger for
at der bliver ryddet
Det blev besluttet at opsætte et let gardin til adskillelse
af lokalet, Bent indkøber og opsætter dette.
Der indkøbes en gasflaske mere til gasgrillen, således
at vi har to.

6. Nyt fra havnebestyrelsen
v/Finn Larsen.

Finn og Jørgen fremlagde hvad der var sket i
havnebestyrelsen siden sidst.

7. VBK’s hjemmeside
v/Dennis Bøyesen

Per har skrevet til Henrik Sydbo om at overlevere
hjemmesiden til Dennis, som fremover står for denne.

8. Aktiviteter.

Sankts Hans aften bliver som den plejer på en hverdag
grillen startes kl. 18.00 og der indkøbes fakler til
terrassen.
”Martha” aften bliver den 23. august

9. Eventuelt

Der var ingen konklusion på dette punkt.
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