
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 244 

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

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Finn Larsen

Inviteret: 

Tilstede: Jørgen, Bent, Dennis, Lene, Yvonne, Finn Larsen, Finn Løye og Hans

Afbud: Per, Bob, Jacob og Kim

Dagsorden:

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

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

3. Meddelelser fra 
kasserer 

Jørgen fremlagde regnskab til dato, det ser lovende ud. 
Jørgen har udsendt 58 rykkere til medlemmer der ikke har 
betalt til tiden dd. er der 40 der er i restance. Det er for 
dårligt

4. Kommunikationsudvalg Jørgen mangler materiale til Nyhedsbrevet, bestyrelsen bør 
komme indlæg hver måned

5. Husudvalget .Der havde været afholdt fest uden for klubhuset, hvor 
der ikke var blevet ryddet op (vi ved ikke om det var 
personer udefra eller om der var medlemmer).

Hullerne efter rotter er blevet lukket, der er pt. ingen 
tegen på rotter.

Vi har et par sternbrædder mod vest der skal reperres 



Hans ser på det.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Sidste havnebestyrelsesmøde var 100% forberedelses
til generalforsamlingen.
Ishøj kommune /Strandparken etablere nyt havnebasin
i forbindelse med projektet omkring Arken, dette 
medfører sandflugt over Vallensbæk havnn og evt. 
tilsanding af indsejlingen. Havnebestyrelsen har bedt 
Tommy Nordfalk som jurist, om at tilskrive parterne om
disse forhold  for havnen
Havnen afholder sammen med de 3 andre havne i 
Strandparken et  åbent havn angenment den 5-6 juni.
Havnebestyrelsens foreslag til vedtægtændringer blev 
diskuteret, hvis havnebestyrelsens foreslag vedtages 
trækker vi vores.
En evt. ekstraordinær generalforsamling vil blive 
afholdt i VBK's klubhus den 21. april.
Legepladsen ved kiosken er nedlagt og fjernet pga. 
Vallensbæk's kommenes tilsyn.

7. VBK’s hjemmeside Der åbnes en ny side på VBK's hjemmeside til ”Åben 
havn argenmentet”

8. Aktiviteter.

9. Eventuelt Finn Loye synes at rose og informere hinanden bedre.

Finn Larsen synes at det er fordårligt at der har ligget grene 
på stierne i 5 uger.


