
Bestyrelsesmøde i VBK                                                                           

Referat af møde nr. 246 i VBK´s klubhus tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 1900

Referent: Dennis Bøyesen 
Ordstyrer: Per Nørgaard
Inviteret: 
Tilstede: Per, Jørgen, Bent, Dennis, Lene, Yvonne, Finn Larsen og Finn Løye., 

Afbud: Jacob, Kim, Hans Henrik, Bob.

                                                            Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. 
244 og 245

Referat nr. 245 godkendt.
Vedr. referat nr. 244 under punkt 6, der omhandler 
VBKs forslag til Havnens generalforsamling, huskede 
Finn Løye forløbet og konklusionen under 
generalforsamlingen anderledes end beskrevet. Han 
afstod fra yderligere beskrivelse, da forslaget blev 
vedtaget ved havnens generalforsamling, hvilket var 
det basale formål.
Ingen andre havde indvendinger mod referatet.
Referat nr. 244 herefter godkendt.

2. Meddelelser fra Formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 
 

Formanden orienterede om en mail han havde 
modtaget fra havnens formand Henrik Sydboe. Mailen
omhandler generelle forhold i forhold til medlemskab 
af klubber.
Vi afventer havnens stillingtagen til dette. 

3. Meddelelser fra kasserer: Kassereren gennemgik regnskab og økonomi. 
Budgettet balancerer, og der er under 10 restanter.
Der er kommet 23 nye medlemmer siden 010914, 
men der har selvfølgelig også været afgang.
Udgivfterne til de nye vindskeder er på ca. 1.800 kr. 
Der skal lyde en stor tak til Hans-Henrik, der har brugt 
megen tid på reparationen. 

4.  Kommunikationsudvalg 
v/Jørgen

Jørgen efterlyste emner til Nyhedsbrevet i maj måned.
Bent lovede at få styr på klubbens sange, således vi 
ikke løber tør for gode sange ved særlige lejligheder.



I nyhedsbrevet skal bl.a. omtales Sankt Hans aften, 
Facebook, Køb og salg siden på vores hjemmeside, 
samt åben Havn dag den 5. juni.

5. Husudvalget Den nye store lukkede grill er bestilt og bliver snarest 
sat op.
Bent lovede at gøre noget ved revnen i linoleummet i 
køkkenet.
Bent har sørget for en ny havebænk lige ved 
indgangen. En rigtig hyggebænk.
Bent havde stor ros til alle der var mødt op den 18. 
april for at vedligeholde klubhuset. 

6. Nyt fra havnebestyrelsen Det blev oplyst, at flagene ved indgangen til havnen, 
skiftes ud med flag, hvorpå står Vallensbæk Havn.
Kiosken får også et telt, ligesom Krabben har.
Kranen vil fremover kun køre med både på max. 6 
tons. Større både vil blive løftet over på et mobilt 
stativ.
Kranen skal også have nye dæk, pris 12.500 kr. pr. 
stk.
Søstrene Ps toiletforhold blev diskuteret.
Grundet udgravningen ved Arken i Ishøj, er der meget
sand der flyder rundt og sander til i havneudløbet og 
ved siden af. Ishøj kommune har påtaget sig at klare 
alle udgifter til uddybning af inderhavn og indsejling.

Vallensbæk Vandværk, hvorfra vi får alt vores vand, 
har krævet, at der monteres en ny kontraventil på 
havnen, og denne skal være særlig effektiv/sikker, 
ligesom den skal være frostfri om vinteren. Derfor skal
der bygges et lille hus omkring ventilen. Prisen kan 
løbe op i 150.000 kr.  

7. VBK.s hjemmeside Dennis orienterede om besøgende på hjemmesiden. 
Den besøges også af folk fra udlandet.
Herudover skal vores CVR nr. nu også stå på 
hjemmesiden (er gjort). 

8. Aktiviteter Klubhuset holder åbent hus den 5. juni. Per vil være 
tilstede hele dagen. Der serveres kaffe og kage.
Martha dagen søges afholdt i august / september 
2015.06.09 Vi søger at holde en fiskekonkurrence i 
primo september. Planlægning i god tid. 
I forbindelse med Sankt Hans var der ingen 
bestyrelsesmedlemmer der meldte sig for at tænde 
grillen. Mange var selv ude og rejse. Derfor må vi 



overlade det til medlemmerne selv at tænde op.

9. Eventuelt Der var ingen indlæg til dette punkt.


