
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 248

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 11. august 2015 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Inviteret: 

Tilstede: Per. Jørgen, Dennis,  Yvonne, Bob, Jacob, Bent, Finn Løye, Finn Larsen.  og 
Hans Henrik

Afbud: Lene

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Bestyrelsen godkendte ref. 247

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Kim har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen 
med øjeblikkelig virkning. 
Den mobile ølkøler, som har stået i klubhuset i mange år, er 
tilsyneladende blevet givet væk af den tidligere ejer af 
køleren. Den er således ikke længere til rådighed af VBK.
Herefter en diskussion omkring private effekter, der er 
placeret i klubhuset.
Effekter, der ikke tilhører VBK, skal ikke stå i klubhuset i 
længere tid. Der foretages oprydning og fjernelse af 
sådanne effekter.

Per skal til møde hos Vallensbæk kommune sammen med 
formanden for havnen og formanden for VSK. Mødet drejer 
sig om tvungen medlemskab af en af klubberne. Det ser ud 
som om kommunen er ved at kridte reglerne op for havn og 
klubber, da de også vil se regnskaber for klubberne.

VBK Klubbens regnskab kan fremsendes til kommunen, 
såfremt der kommer en officiel anmodning med 
begrundelse. 

3. Meddelelser fra 
kasserer 

Regnskabet ser godt ud, vi har ligesom sidste år et budget 
der balancerer og holdes.
Vi har i år til dato fået 35 nye medlemmer.



Vi har stadig 11 restanter for manglende kontingent for 2015

4. Kommunikationsudvalg Jørgen efterlyser igen materiale til vort næste nyhedsbrev.

Bent vil gerne have en notits om rengøring af div. 

Grill: vore brugere er ikke ret gode til at gøre dem rene efter 
brug, det gælder også rengøring i klubhuset , når man har 
lånt det til privat fest.

Dennis sender historie om brand i Raa

Historie om røde/grønne skilte.    

5. Husudvalget Bent havde ingen bemærkninger om husets drift.

Bob havde bemærket at nedløbsrøret ved hoveddøren 
var forstoppet. Per mente, at der lidt vel meget ukrudt 
omkring huset.

Gasgrillen bliver tilsyneladende brugt flittigt af 
medlemmerne.

Bent ville gerne have større tekst på instruktion vedr. 
rengøring

6. Nyt fra havnebestyrelsen Intet nyt fra havnebestyrelsesmedlemmerne, da der 
ikke havde været møde siden sidst.
Bestyrelsen undrede sig en smule over, at hærværk 
blev meldt ud til alle havnens medlemmer, medens der 
ikke er nævnt noget om tyveri af 8 bådmotorer og 1 
gummibåd.
Det er vigtigt, at sådanne episoder meldes ud til alle, så
man kan være mere opmærksom.
Problematikken omkring den polske bådhar medført 
mange klager og utilfredshed.
I første omgang skriver Per til Havnebestyrelsens 
formand og redegør for problemet med forventning 
afklaring af forholdene. 
Fiskeri i havneområdet (ved dykkerhuset) ikke er blevet
taget alvorligt, bestyrelsen henstiller til vore 
havnebestyrelsesmedlemmer, at de tager dette op i 
havnebestyrelsen.

7. VBK’s hjemmeside Iintet nyt siden sidst.

Dennis kommer med ny mailadresse til klubben på 



næste møde.

vbk@vallensbaelbaadeklub.dk

8. Aktiviteter. Fiskekonkurrencen bliver den 5. september 2015. Per vil 
sørge for præmier, og Dennis samt Lene vil hjælpe til med 
morgemad osv. 
Martadag bliver den 19. september, Finn Larsen er 
primusmotor, sidste tilmelding 16. september.
”Det vilde kanalrace” er sat til november
Der er stander nedtagning d. 8. november.

Per oplyste, at der tilsyneladende er arrangeret en alternativ 
fiskekonkurrence uden for VBKs regi. Det har ikke været 
muligt at formå disse personer til at lave en samlet 
konkurrence eller aflyse deres arrangement.
Det er særdeles uheldigt, at der har været givet forkerte og 
urigtige informationer, hvorvidt VBK afholdt fiskekonkurrence
eller ej.
At VBK ville holde fiskekonkurrence den 5. september, har 
været meddelt på Hjemmesiden, i Nyhedsbrevet, samt ved 
personlig mail til bestyrelsesmedlemmerne (hvor der blev 
søgt assistance til dagen). Denne orientering har været 
kendt i længere tid.

9. Eventuelt Nogle mente, at der lå både for længe ved dieselstanderen. 
Det forhindrede andre både i at komme hen og fylde diesel 
på.

Bestyrelsen diskuterede eventuel fortæring (mad) ved 
bestyrelsesmøderne. Resultatet blev, at der ikke er økonomi
til sådanne udgifter fra klubbens kasse.

Næste møde 8, september 2015


