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Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 236,
mødet afholdes i VBK´s klubhus tirsdag d. 10.6. 2014 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per Nørgaard
Inviteret:
Tilstede: Per. Jørgen, Bent, Finn Larsen, Finn Løye, Hans-Henrik, Dennis, Lene og Wolfgang
Afbud: Anne, Jacob, Wolle
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat 233, 234 og 235 blev godkendt
Referater skal fremover både udsendes som .HTML og
PDF fil.

2. Meddelelser fra
næstformand og
bestyrelsesmedlemmer:

Biksen er åbnet og er startet op med musik
arrangementer igen i år og det synes at forløbe uden
problemer. Per vil rykke Jesper om en status for det
polske skib, og dets status til vinter.

3. Meddelelser fra kasserer
v/Jørgen Simonsen

Jørgen orienterede om klubben økonomi der er OK, vi
har fået 4-5 nye medlemmer siden sidste møde.
Vi har stadig enkelte restanter, Per vil kontakte disse
telefonisk.

4. Kommunikationsudvalg
v/Jørgen Simonsen

Der er ikke udsendt noget Nyhedsbrev i maj, da der
manglede indput, dette kommer i denne uge så vi kan få
et nyhedsbrev ud inden Sankt Hans.
Vi udsender ca. 40 Nyhedsbreve med Det Kongelige
Danske postvæsen dette vil vi prøve at få reduceret så
flere modtager det med e-mail eller trækker det på vor
hjemmeside.
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5. Husudvalget v/Bent

Gardinerne er ikke indkøbt endnu, men vil blive indkøbt
og opsat i løbet af sommerferien.
Hoveddøren færdiggøres i løbet af denne uge.
Alle ser efter tilbud på en ekstra gasflaske til gasgrillen

6. Nyt fra havnebestyrelsen
v/Finn Larsen.

Finn Larsen orienterede om at der var ansat en ny
havneassistent pr. 1. august, og at havnen havde 2 unge
fra kommunen til forefaldende arbejde.
Ligeledes er der tanker i havnebestyrelsen om der er
muligheder for at slutte de to klubber sammen,
bestyrelsen vil se på et evt. oplæg derfra.

7. VBK’s hjemmeside
v/Dennis Bøyesen

Vi har dd. fået de nødvendige koder således at Dennis
kan begynde at opdatere vor hjemmeside, dette vil pågå
i løbet af sommerferien.

8. Aktiviteter.

Sankt Hans, grillen startes kl. 18.00 der kan købes øl og
vand i klubhuset.
Finn Larsen køber kul ind til grillen.
Der er Martadag den 23. august

9. Eventuelt

Vi kan se at klubhuset bliver brugt rigtigt meget af vore
medlemmer, men vi vil gerne have at man skriver hvem
der er ansvarlig for et arrangement/fødselsdag eller
lignede for at undgå dobbeltbukning.
Finn Løye ønsker problematikken om en rygekabine
taget op på næste bestyresemsøde den 12. august.
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