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Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 240

mødet afholdes i VBK´s klubhus tirsdag d. 11.11 2014 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Inviteret:

Tilstede: Per. Jørgen, Bent, Dennis, Lene og Finn Larsen

Afbud: Jacob, Anne, Kim, Finn Løye og Wolle

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 239Godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer: 

Michael har fået klubstanderen for 2014,for sit gode arbejde
med ølmaskine og vort varmeanlæg gennem årene, en stor
tak.

Per orienterede om den kommunikation eller mangel på
samme, der havde været med VSK (Peter Linnet) om
valgudvalgets fordeling af bestyrelsesposter i
havnebestyrelsen. Valgudvalget skal fordele i henhold til
antallet af indskydere i de respektive klubber. VSK mener at
fordelingen skal være som hidtil med 3 til VSK og 1 til VBK.

VBK mener at når de to klubber er lige store skal vi tildeles 2
pladser hver.

Antallet af indskydere fordeler sig således:

VSK 282

VBK 259

Peter Linnet der er formand for valgudvalget har ikke ønsket
at indkalde udvalget til et møde, men ønsker at fortsætte
som tidligere.

2. Meddelelser fra
kasserer

År til dato har vi fået 10 nye medlemmer og har 3 på listen til
1. januar.
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Vi er løbet tør for klubstandere men der er bestilt 150 nye til
den nye sæson.

4. Kommunikationsudvalg Der blev efterlyst indlæg til næste nyhedsbrev.

Nytårskur blev fastsat til 24. januar kl. 13,00

5. Husudvalget Der skal nye riste til udluftningen under huset, da flere er
itu og vi ikke ønsker rotter og mink under huset.

Den store grill er brændt igennem i bunden, bestyrelsen
blev enige om at investere i en ny, pris ca. 3500 kr.

Der skal aflåses til gasgrillen og et hul ved den nye
hoveddør skal lukkes.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der bliver arbejdet med vedtægtsændringer for havnens
vedtægter, havnebestyrelsen ønsker at reducere antallet
af medlemmer m.m.

Der arbejdes med budgettet og vi kan se frem til en
stigning på 1-2%

7. VBK’s hjemmeside Bestyrelsen ønsker en mailadresse direkte, det bliver
bestyrelsen@vallensbaek-baadklub.dk. Den vil være
klar til generalforsamlingen.

8. Aktiviteter. Gløgg arrangement søndag den 071214 kl. 1400.

9. Geneneralforsamling

10. Eventuelt

Bestyrelsen gennemgik dagsorden og oplæg til
generalforsamlingen

Der var ingen indlæg til dette punkt


