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Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 239,
mødet afholdes i VBK´s klubhus tirsdag d. 14.10 2014 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per Nørgaard
Inviteret:
Tilstede: Per. Jørgen, Bent, Dennis, Lene, Finn Larsen, Finn Løye og Wolle
Afbud: Jacob, Anne og Hans-Hanrik
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 238 Godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Behandling af forslag om rygekabine udsættes til næste
møde.....
Finn Løye omdelte en skrivelse fra Arbejdstilsynet der
kungjore at det ifølge ”Lov om røgfri miljøer -6. juni 2007”
er lovligt at indrette et rygelokale.

Michael der har passet ølmaskine og varmepumpe har
ikke såmeget tid til disse gøremål mere, så bestyrelsen
må finde et par medlemmer der vil tage sig af dette
fremover.
Et par medlemmer fra VBK havde i år til Strand Parkens
Dragedag lavet en flot drage og vandt præmie for
største drage og den drage der kom højest op (næsten
400m), det var måske en ide at vi til næste år lavede et
drageangement?
Skilte om at klubhuset er røgfrit, er blevet fjernet, dette er
ikke accetabelt. Der er nu sat nye skilte op.
En grubbe af VBK'er vil leje fiskernes gl. hus for at
oprette en klub for rygere, hvor disse kan hygge sig.
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3. Meddelelser fra kasserer

Regnskabet er revderet og godkendtfor 2013/14 uden
anmærkninger

Der er kommet 53 nye medlemmer i 13/14 og 7 i 14/15
Svind af køkken- og toriletruller, samt øl blev diskuteret

4. Kommunikationsudvalg

Emner til næste nyhedsbrev blev efterlyst. VBK's konto
nr. skal vises på hjemmeside således at medlemmer
der tilmelder sig et argenment via hjemmeside og så
kan betale via homebanking

5. Husudvalget

6/10 blev der ikke gjort rent da der ikke var blevet rydet
op efter week-enden.

6. Nyt fra havnebestyrelsen

Havnen er ved at lave en handlingsplan til budgettet.
Sammensætningen af havnebestyrelsen blev diskuteret.

7. VBK’s hjemmeside

Vi har haft lidt over 1000 besøgende på hjemmesiden
siden vi fik den nye op at køre.

8. Aktiviteter.

Filmaften 241014 kl. 1730 med mørbradgryde.
Generalforsamling tirsdag den 251114 kl. 1900
Standernedtagning 021114 kl. 1400. Der serveres
pølser og drikke.
Gløggarrangement søndag den 071214 kl. 1400.

9. Genneralforsamling

Formanden gennemgik dagorden og oplæg

10. Ændering af vedtægter

Bestyrelsen gennemgik og retificerede det fremsente
forslag

11. Eventuelt

Der var ingen indlæg til dette punkt
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