
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 247

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 09 06 2015 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Inviteret: 

Tilstede: Per. Jørgen, Dennis, Kim, Yvonne, Bob og Hans Henrik

Afbud: Lene, Jacob, Bent, Finn Løye og Finn Larsen. 

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Bestyrelsen godkendte ref. 244 og 246

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Per orienterede om Åben Havn arrangementet, hvor der 
havde været ringe tilslutning. Bob fulgte op med, at han 
syntes, det havde været dårligt planlagt eller slet ikke 
planlagt fra Havnens side. Der havde været en ringe 
annoncering. 
VBK burde også have gjort noget mere ud af dagen.
Det materiale der var blevet lavet fra havnens side omtalte 
ikke VBK, og det var ikke tydeligt nok til at folk kunne 
planlægge et besøg i havnen.
Ved indgangen til havnen var der opsat et nyt skilt til 
lejligheden med oversigt over havnen, og her var VBK ikke 
aftegnet. Det er ikke i orden.
Jørgen og Bob tager det op i havnebestyrelsen torsdag den 
12. juni.
Formanden spurgte til, i hvor langt et tidsrum Ishøj 
kommune vil betale for ekstra opgravning af sejlrenden m.v. 
Dette set i relation til byggeriet ved arken, der giver 
tilsandingsproblemer. 

3. Meddelelser fra 
kasserer 

Vor økonomi ser stadig fin ud, men der er stadig 10 
restanter for 2015.
Bestyrelsen vedtog at såfremt en person skiftede fra en 
godkendt klub i Vallensbæk Havn til VBK i løbet af 
kalenderåret, vil der ikke blive opkrævet kontingent for 
indmeldelsesåret, hvis klubmedlemmet ikke kan få 



medlemskontingent tilbage fra hans gamle klub. Der 
opkræves under alle omstændigheder indskud, så 
indmeldelsen i VBK er registreret. 
Kassereren har brugt penge på en ny tromle til printeren, 
ligesom den nye grill er betalt.

4. Kommunikationsudvalg Nyhedsbrev for juni udsendes snarest. Der omtales Sankt 
Hans aften, den nye grill og rengøring af denne, samt øget 
brug af gasgrillen med gas. 

Vi planlægger en fiskekonkurrence i september.                    

5. Husudvalget Bestyrelsen besluttede at klubben fremover vil levere 
gas til gasgrillen. Det giver ingen mening, at vi stiller en
gasgrill til rådighed for medlemmerne, når der ikke er 
gas. Flasken vil blive lænket til grillen, og der skal laves
et opslag om, at når flasken er tom, skal man 
henvende sig til et bestyrelsesmedlem.

Der var en snak om brug af klubhuset, og de ulemper 
det giver, når der er medlemmer der dækker op dagen 
før festen og først gør rent dagen efter.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Intet nyt siden sidste møde. Der foregår en del fiskeri af
en bestemt gruppe mennesker fra en af molerne. Det 
ligner ikke leg eller ren hygge. Havnebestyrelsen ved 
Jesper underrettes om dette.

7. VBK’s hjemmeside Ikke de store ændringer siden sidst.

Dennis opretter en officiel Gmail til VBK således at 
Nyhedsbreve og andet der udsendes fra klubben 
udsendes fra VBK,s mail. 

Dennis laver en vejledning, når det er på plads

8. Aktiviteter. Fiskekonkurrencen bliver den 5. september 2015. Per vil 
sørge for præmier, og Dennis samt Lene vil hjælpe til med 
morgemad osv. Vi kan godt bruge ekstra hænder, hvis 
nogen i bestyrelsen – eller udenfor bestyrelsen – har lyst. 
Vi mangler dato for Martha aften  (Finn Larsen rykkes for 
dato)
Grillen er selvfølgelig til rådighed Sankt Hans aften, og der 
stilles tillige en pose kul frem i klubhuset. Det er op til 



medlemmerne selv, at få tændt op i grillen, hvis der er 
behov.

9. Eventuelt Næste møde 11. august 2015


