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Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 238,

mødet afholdes i VBK´s klubhus tirsdag d. 9.9 2014 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Inviteret:

Tilstede: Per. Jørgen, Bent, Hans-Henrik, Dennis, Lene, Anne, Jacob og Wolle

Afbud: Finn Larsen, Finn Løye og Kim

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 237 Godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer: 

Behandling af forslag om rygekqbine udsættes til næste
møde.....

Ændringer af vedtægter , det blev besluttet at vi
gennemgår oplægget ved næstemøde Dennis
fremsender oplægget efter at have finkæmmet det igen.

3. Meddelelser fra kasserer
v/Jørgen Simonsen

 Der er 53 nye medlemmer.

Årsregnskabet er klar til generalforsamlingen.

Jørgen gennemgik klubbens regnskab for 13/14, det har
været et fint år, det ser ud til at vi kommer ud med et
overskud på omkring 41.000 kr.

4.  Kommunikationsudvalg
v/Jørgen Simonsen

Vor arrangment om Havhingsten er desværre blevet
aflyst -  ny dato for Havhingsten er ikke fastsat
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5. Husudvalget v/Bent Oplæg til ordensregler efterlyses, til næste
bestyrelsesmøde.

 Der monteres låse til gasgrillen.

6. Nyt fra havnebestyrelsen
v/Finn Larsen.

”Ren havn” var blevet afholdt, der var ca 30 fremmødte,
vejrguderne var ikke med os regnen begyndte præsis kl.
16,00 og sluttede kl 20,00. Broerne blev gennemgået for
fejl og mangler og alt blev noteret.

Pr. 1/9 har VSK 282 indskydende medlemmer og VBK
har 257 indskydende medlemmer, Per vil tage det op i
valgudvalget således at VBK kan blive tilgodeset i
havnebestyrelsen.

7. VBK’s hjemmeside
v/Dennis Bøyesen

Dennis gennemgik den nye hjemmeside og hvilke
muligheder der var. Alle var enige om at det var et
fremskridt. Lene ønskede mulighed for ”KØB & SALG”

Det er etableret den 10/9.

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. Eventuelt Der var ingen indlæg til dette punkt.


