
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 243

mødet afholdes i VBK´s klubhus tirsdag d. 10. febraur 2015 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Inviteret: 

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

Afbud: Jacob og Finn Loye

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Ref. 243 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Der er usikkerhed om datoen for Havnens 
generalforsamling, men havnen arbejder på at den bliver 
afholdt i marts.

3. Meddelelser fra 
kasserer 

Der er i år til dato 75 restanter, det er for meget vi vil 
overveje en telefonremember.
Vor økonomi er ellers flot.

4. Kommunikationsudvalg Oprydningsdagen er blevet sat til 18.april 2015

Standerhejsning er flyttet til 12.april 2015

5. Husudvalget .Der er konstateret rotter under klubhuset, der er 
igangsat rotte bekæmpelse.

Bent og Finn L indkæber en lille kummefryser til 
depotrummet i denne uge.

Per igangsætter indkøb at stor lukket grill.

Bestyrelsen havde en diskussion omkring plads til 



medlemmer i klubhuset, når eet medlem bruger huset 
til privat fest. Det er og har altid været meningen at 
bordet ved køkkenet altid skal være ledigt for 
medlemmer, der ønske at drikke en kop kaffe, spidst 
sin frokost o. l. Vi vil sørge for bedre opmærkning 
omkring dette.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Havnebestyrelsen ønsker at ændre antallet af 
havnebestyrelsesmedlemmer således at 
havnebestyrelsen kommer til at bestå af 9 medlemmer,
formand, næstformand, kasser, 2 fra VSK, 2 fra VBK , 
1 fra VKKC og 1 fra dykkerklubben, samtidig ønskes 
valgudvalget nedlagt.
Havnen har 20 restanter med en samlet gæld på 
160.000 kr.
Der vil snarest komme en dato for generalforsamlingen.

7. VBK’s hjemmeside Vi forsøger at forny siden løbende, for at holde 
interessen.

8. Aktiviteter. Elektronisk navigation er udskudt på grund af prisen. (3500 
+ kørsel)

9. Eventuelt Der var ingen indlæg til dette punkt


