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Stander nedhaling
Hej alle VBK medlemmer.
Første søndag i november haler vi standeren ned.
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Regler for brug af klubhuset
Formanden gjorde status over sæsonen.
Klubhuset er "vores alle sammens" klubhus.
Medlemmer kan bruge huset uden at skulle
betale for det. Men det er til medlemmernes
brug og vi skal huske at tage hensyn til hinanden.
Vi skal jo alle have mulighed for at bruge huset.
Det er derfor ikke i orden at låne huset fordi
naboen hjemme på vejen fylder rundt og mangler
et sted at holde fødselsdagen. Begynder vi på det
er der ikke nok dage i året.
Der er nu opsat skilt i huset med nogle enkelte
og letforståelige ordensregler, der skal følges.
Herudover skal den der låner huset naturligvis
være til stede i huset så længe det lånes.
Ødelægges noget erstatter låneren det ødelagte.

Pistolen blev ladt.
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at nævne noget af det Michael har gjort for
klubben.

Generalforsamlinger
Og ja - det er i flertal. Tirsdag den 25. november
kl. 19.00 er der ordinær generalforsamling i
klubhuset. Indkaldelse er udsendt pr. brev i
slutningen af oktober måned.

Standeren blev skudt ned.

I år er der forslag fra bestyrelsen om nogle
praktiske justeringer af vore vedtægter. Der er
ikke tale om paladsrevolutioner, men en
ajourføring, så vedtægterne bliver mere
tidssvarende. En væsentlig ændring er
muligheden for at udsende materialet via email
samt kunne lægge forslag mv. på klubbens
hjemmeside, hvorfra det så kan hentes af hver
enkelt.
De, der ikke har mailadresser vil naturligvis stadig
modtage materialet pr. brev.
Til orientering kan vi oplyse at der til indkaldelsen
i år er printet ca. 3.500 A4 sider og brugt
kontorartikler og porto for ca. 3.000 kr. Dem vil vi
kunne spare hovedparten af når de nye
vedtægter forhåbentlig bliver vedtaget.

Og så var der traditionen ristede pølser til alle i
rigelige mængder.
Traditionen med at tildele "lasen" ( den nedhalede stander ) til et medlem, der har gjort en
særlig indsats for klubben i det forgangne år blev
fulgt og standeren blev tildelt Michael Hansen.
Michael har gjort rigtig meget for klubben. Han
sørger for at automaten som regel ikke løber tør,
han var manden bag varmepumpe projektet, der
sparer klubben for virkelig mange penge - for blot

Læs gerne forslaget til ændringer af vedtægterne
igennem inden I kommer til generalforsamlingen,
så kommer vi hurtigere igennem aftenen.
Den gamle og den nye tekst er stillet op i to
kolonner, så I nemt kan se forskellene.
Ændring af vedtægterne kræver at 1/3 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til
stede samt at mindst 2/3 stemmer for forslaget.
Vi forventer ikke at der kommer 1/3 af
medlemmerne, hvorfor vi også har indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling samme dag kl.
21.00, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages
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såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer
stemmer for forslaget.

Datoer til kalenderen.

I øvrigt:

25. november kl. 19.00 – ordinær generalforsamling i klubhuset.

Brænder du for at deltage i bestyrelsesarbejde
eller repræsentere VBK i havnebestyrelsen, så ret
henvendelse til formanden ( Per Nørgaard ) for at
høre om der er ledige pladser.

Gløgg arrangement
Den 7. december kl. 14.00 er der mulighed for at
nyde et glas varm gløgg og spise 3 æbleskiver for
den beskedne pris af 25 kr.

25. november kl. 21.00 ( ca. ) - ekstraordinær
generalforsamling i klubhuset.
07. december kl. 14.00 - gløgg og æbleskiver i
klubhuset.
Slut januar eller start februar - vinsmagning.
Det var lidt om hvad der kommer til at ske i den
kommende tid.

- o0o -

Hjemmesiden - køb og salg

På hjemmesiden er der mulighed for at sætte
maritime effekter til salg. Gå ind og se om der er
noget du kan bruge eller sæt noget til salg, hvis
du har noget, der stadig har værdi, men som du
ikke kan bruge mere.

