Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 249
mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 8. september 2015 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per Nørgaard
Inviteret:
Tilstede: Per, Jørgen, Dennis, Yvonne, Bob, Lene, Bent, Finn Løye, Finn Larsen, og
Hans Henrik
Afbud: Jacob
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.
248.
2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen godkendte ref. 248 med en rettelse, der
præciserede, at kun effekter, der tilhører VBK skal være
i klubhuset.
Vor medlemmer er ikke gode til at låse døre, vinduer og
slukke for musikken, når de har brugt huset, det er en dårlig
vane, som vi må indskærpe medlemmerne om at være
opmærksomme på.
Fisketuren blev aflyst, da der kun var 7 tilmeldte, det er for
lidt til at kunne afholde et arrangement med forplejning og
pæne præmier. Bestyrelsen undrede sig over den ringe
tilslutning, arrangementet har været annonceret siden
foråret.
Er vi for dårlige til at publicere eller er tiden løbet fra den
form for arrangementer? Rygeklubben Perlen afholder en
alternativ fisketur den 12. september, hvor der d. d. er 10
tilmeldte. Vi undrer os over, at der ikke har været kontakt til
VBKs bestyrelse om at lave en fælles fisketur.
Bestyrelsen diskuterede, om vi skulle prøve andre former for
arrangementer f. eks. Loppemarked med bådtilbehør el. lign.
Dennis bad havnebestyrelsesmedlemmerne fra VBK om at
opprioritere oprydning og bekæmpelse af ukrudt på havnen
på næste havnebestyrelsesmøde. 2015 var ikke et år der

viste Vallensbæk Havn fra en pæn side.
Hans Henrik ønsker en strammere linje over for både, der
tapper strøm uden måler. Bob tager det op i
havnebestyrelsen.

3. Meddelelser fra
kasserer

4. Kommunikationsudvalg

Jørgen fremlagde et ikke revideret regnskab for 2014-15.
Regnskabet blev gennemgået og det ser rigtig godt ud.
Vi ser ud til at komme ud af året med et resultat der viser et
pænt overskud.
Bestyrelsen havde en snak om bank og kredittræk, og
forretningsgangene omkring dette.
Årets tilgang af nye medlemmer er nu på 43.
Jørgen efterlyser igen materiale til vort næste nyhedsbrev.
Marthadag er den 190915 og deltagerprisen blev fastlagt til
30 kr.
Der planlægges med et loppemarked i maj måned.
Der er dragedag den 041015 og VBK opfordrer til fælles
dragebygning lørdag den 3. okt. kl. 1000 – 1400. Rimelige
udgifter til dragematerialer kan dækkes, hvis man opstiller i
VBK regi.
Der vil være 1 pølse og 1 øl til AKTIVE dragebyggere.

5. Husudvalget

Vi har fået et nyt medlem til at være med til at holde
klubhuset, det er altid godt, når der er aktive, der
ønsker at gøre en indsats.
Gasgrillen bliver brugt flittigt så vi skal have købt gas
plus en ekstra flaske. Per køber
Det blev besluttet at købe et nyt udhængsskab. Bent får
opgaven.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Havnebestyrelsen har på deres sidste møde planlagt
de opgaver, der skal udføres i den nærmeste fremtid.
Emner der var oppe var f.eks:
1. SF belægning af kørevej ved optagningskaj.
2 . Affaldshåndtering
3. Pullerter?
4. Havnens containere ved optagningskaj skal
træbeklædes.
5. Der påbegyndes en renovering af vand og elstik på

landarealerne.
Havnebestyrelsens næste møde er den 061015.

7. VBK’s hjemmeside

Der var ikke noget nyt pt.
Dennis får færdiggjort klubbens mail adresse til næste
møde vbk@vallensbaekbaadklub.dk

8. Aktiviteter.

Martadag den 30.september
Dragedag 4. oktober arr. Vallensbæk Kommune
Dragebygning i klubhuset 3. oktober fra 10 til 14.

9. Eventuelt

Fødevareklubben blev diskuteret igen og Finn Løye ønskede
emnet på næste bestyrelsesmøde.
Fødevareklubben er en privat forening, der formidler køb /
salg af grøntsager. Man ønsker at bruge et lokale til fordeling
og pakning af disse grøntsager. Klubben har ikke relationer
til havnen, og VBKs bestyrelsen har tidligere afvist at låne
lokaler ud til dette.
Der spørges til Krabbens flag, der hænger ved indkørslen til
havnen. Der er bestilt nye flag med havnens navn, og disse
sættes op i stedet.
Næste møde 13. oktober 2015

