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Hej alle VBK medlemmer. 
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Tyveri - ØV - ØV - ØV. 

Generalforsamlinger. 

Gløgg arrangement. 

Kommende arrangementer. 

Datoer til kalenderen. 

 

Tyveri - ØV - ØV - ØV 

Når alle medlemmer har adgang til at bruge 

klubhuset og dets faciliteter skal vi naturligvis alle 

passe på tingene som om det var vores egne. 

MEN - når der ligger noget i køleskabet eller 

fryseren, skal hver i sær nøjes med at tage det 

med man selv har lagt ind. 

Til standernedhaling fik vi ristede pølser - de var 

gode - så gode at der er nogen der har taget de 

sidste 2 poset a 15 frankfurtere med hjem.  

De 2 poser pølser lå i fryseren. 

Det er ikke en af "landevejens lystige svende" der 

har taget dem - det er et af vore medlemmer 

med nøgle til huset. 

Det kan man ikke være bekendt - så lad være 

med det en anden gang. 

 

  

Så gode var de - håber ikke at de smagte godt 

efter at være blevet stjålet. 

 

Generalforsamlinger 

Den 25. november holdt VBK generalforsamling - 

såvel ordinær som ekstraordinær. 

Referater fra generalforsamlingerne vil snart 

være at finde på klubbens hjemmeside. 

Ordinær generalforsamling 

Wolfgang Pohlenz blev valgt som dirigent. 

Formanden læste sin beretning for det forgangne 

år op. Vi har fået 53 nye medlemmer i 

regnskabsåret - målt på antallet af indskydere, er 

VSK og VBK tæt på at have samme størrelse. 

Klubhuset bliver brugt flittigt af medlemmerne og 

det er dejligt med liv i huset. Klubben fyldte 25 år 

og det blev fejret med et brag af en fest hvor vi 

blev tilsmilet af et pragtfuldt vejr. 

Den fuldstændige beretning kan I læse på 

hjemmesiden. 

Kassereren fremlagde regnskabet, der på grund 

af de mange nye medlemmer ( pæn netto tilgang 

af medlemmer ) udviste et pænt overskud på 

41.000 kr. Regnskabet blev godkendt. 
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Derefter gennemgik formanden bestyrelsens 

forslag til vedtægtsændringer. Forslaget blev sat 

til afstemning og vedtaget. På grund af de særlige 

regler for ændring af vedtægter ( 1/3 af klubbens 

stemmeberettigede medlemmer skal være til 

stede og 2/3 af de fremmødte skal stemme for 

forslaget ), kunne forslaget ikke vedtages endeligt 

på den ordinære generalforsamling.  

Budget for 2014/15 blev gennemgået af 

kassereren - kontingentet holdes på samme 

niveau som de foregående år. Budgettet blev 

vedtaget. 

Herefter fulgte en orientering fra 

havnebestyrelsen om det forventede 

regnskabsresultat for 2014 samt budgetforslag 

for 2015 og forecast for 2016. I begge år stiles der 

imod et beskeden stigning i havnetaksterne på 

1,5 % pr. år.  

Elstanderne, der står midt på pladserne ine 

imellem bådene, vil blive flyttet ud i kanten af 

pladserne. Samtidig vil der blive etableret 

vandhaner ved standerne. Arbejdet vil blive 

fordelt over 2 år, så der tages en havneø pr. år. 

Kørevejen fra søsætningskajen og forbi 

klubhusene ved VBK og Kano- og Kajakklubben 

har det ikke godt og skal repareres. Asfalt kan 

næppe holde, hvorfor der vil blive lagt SF sten i 

den kraftige dimension på den strækning.  

Valg til bestyrelsen gav genvalg til kasserer Jørgen 

Simonsen, næstformand Finn Larsen samt 

bestyrelsesmedlemmerne Kim Søby, Bent Groset 

og Hans-Henrik Østergaard. 

Anne Martinussen afgik som sekretær grundet 

arbejdspres og til ny sekretær blev Dennis 

Bøyesen valgt.  

Da Dennis var bestyrelsesmedlem skulle hans 

plads erstattes og her blev Lene Møller valgt.  

Som ny suppleant valgtes Yvonne Flørnæs. 

Revisorerne Michael Hansen og Lars Braase 

Rasmusen blev genvalgt. 

Frank Bavnild valgtes som revisorsuppleant.. 

Klubbens nye repræsentanter til havnebesty-

relsen blev Finn Løye og Bob Mørup.  

Suppleanter for disse blev Jakob Flinthagen og 

Dennis Bøyesen.  

Under eventuelt takkede formanden de afgående 

repræsentanter i VBK's bestyrelse og havne-

bestyrelsen. Som tak for indsatsen modtog Anne, 

Finn og Wolfgang et par flasker vin. 

 

Ekstraordinær generalfor-

samling. 

Eneste punkt på den ekstraordinære 

generalforsamling var ændring af vedtægterne. 

På en ekstraordinær generalforsamling kan 

ændringerne vedtages såfremt 2/3 af de 

fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 

Forslaget blev vedtaget.  

 

Gløgg arrangement 

Den 7. december var vi nogle der trodsede det 

sure vejr og kørte en tur i havnen, hvor der var 

varm gløgg og æbler i skiver.  

Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag. 
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Kommende arrangementer 

Vinsmagning 

Er du interesseret i vin - så sæt kryds i kalenderen 

ved den 12. februar 2015, hvor Skovgaard Vine vil 

komme og lade os smage på forskellige vine - et 

par hvide - nogle røde og enkelt dessertvin. 

Vi vil selv sørge for lidt ost og pølse, så det ikke 

kun bliver de våde varer vi skal indtage. 

Arrangementet vil koste maks. kr. 100 pr. 

deltager. 

Skovgaard skal et par uger inden smagningen 

have tilsendt en deltagerliste med mailadresser. 

Har du lyst til at deltage send da navn og 

mailadresse til jbs2@simonsen.mail.dk så vi kan 

få en ide om hvor mange der er interesseret. 

Der vil være mulighed for at gøre gode handler 

efter smagningen. 

 

Elektronisk navigation 

I slutningen af januar eller første del af februar vil 

der blive arrangeret et foredrag om brug af 

elektroniske navigationshjælpemidler 

 

Datoer til kalenderen. 

12. februar 2015 kl. 19.00 - vinsmagning. 

Slut januar/start februar - elektronisk navigation. 
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Glædelig jul 

Driving home for Christmas - med selv fældet 

juletræ. 

 

Og sådan så det ud da det var stillet op og pyntet. 

 

Det var i hvert fald helt op til loftet. 

Bestyrelsen ønsker Jer alle en god jul og et godt 

nytår. 

- o0o - 


