
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 250

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 13.  oktober 2015 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Inviteret: 

Tilstede: Per. Jørgen, Dennis, Bob, Lene, Bent, Finn Løye, Finn Larsen.  og Jacob

Afbud: Yvonne og Hans Henrik 

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Bestyrelsen godkendte ref. 249 med en rettelse fra Bob
der synes at vi ind imellem brugte et lidt nedladende 
sprog i vore referater, vi bestræber os for fremover at 
bruge et mere positivt sprog.

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Per orienterede om at han havde haft fat i 
Fødevarestyrelsen om ”Smiley” ordningen i VBK , hvortil vi 
betaler et årligt gebyr på ca. 1000 kr. Da vi ikke har offentlig 
servering, og da den eneste kundebetjening er en 
selvbetjent flaskeautomat, og da vi ikke længere har 
fadølsanlæg, er vi ikke længere omfattet af denne ordning.
Vi er på indsendt blanket frameldt ordningen, og vi skal ikke 
længere betale.
Vor spiritusbevilling i forbindelse med flaskeautomaten, 
kræver ny blanket udfyldt med formands og bestyrer 
underskrift , Per tager sig af dette.
Vi afventer lige generalforsamlingen inden der skrives en 
bestyrer på blanketten.
Vor registrering i CVR skal opdateres med de 
ansvarshavenes navne, Jørgen tager sig af dette. 
(Efterfølgende konstateret, at alt er i skønneste orden).

Bestyrelsen diskuterede, om der var krav om en 
industriopvaskemaskine i klubhuset. Dette foranlediget af, at 
den nuværende Miele industrimaskine skranter lidt. Ifølge 
fødevarestyrelsen, er det ikke nødvendigt med en 



industrimaskine med højere varmegrader, da vi ikke har 
offentlig servering og salg af mad. Så når den går i stykker 
næste gang kan den skiftes ud med en almindelig 
opvaskemaskine.

Bestyrelsen havde en længere diskussion om hvor vidt 
fødevarefællesskabet skulle have adgang til klubhuset. 
Anmodningen er tidligere blevet afvist af bestyrelsen, men 
blev igen bragt op. 
Fødevareselskabet er en privat forening, der køber 
økologisk mad i store mængder. Dem pakker de så og deler 
ud / sælger til foreningens 50 mennesker. Ideen var så, at 
disse mennesker 1 gang ugentlig skulle komme i VBKs 
klubhus og få pakket varerne og udleveret disse.
Forening har ingen relationer til havnen i øvrigt. Den gratis 
adgang til klubhuset skulle ske for at lave reklame for VBK.
Per havde et længere indlæg om ulemperne samt eventuelle
følgevirkninger ved et sådant arrangement. 
Bestyrelsen havde en længere snak om fordele og ulemper, 
og der blev insisteret på en afstemning blandt 
bestyrelsesmedlemmerne. 
Afstemningen blandt de stemmeberettigede endte med at 
Fødevareselskabet ikke skulle have adgang til klubhuset. 
Resultatet blev 3 stemmer for at de skulle have adgang, og 4
stemmer imod og 1 blank.

3. Meddelelser fra 
kasserer 

Jørgen fremlagde det endelige ikke revideret regnskab for 
2014-15.
Regnskabet blev gennemgået og det ser rigtig godt ud.
Vi er komme ud af året med et resultat på 48.348,00 kr.
Jørgen vil give medlemmerne mulighed for at modtage 
opkrævninger pr. mail, hvilket vil reducere portoudgifterne 
betydeligt. Hvert enkelt medlem skal bekræfte, at de vil 
betale kontingent på denne måde.
Af samme grund forventes portoudgifterne at falde næste år,
på trods af postvæsenets prisstigninger. 

4. Kommunikationsudvalg Næste Nyhedsbrev vil omhandle standernedhaling, 
generalforsamling samt Gløggeftermiddag i VBK.

5. Husudvalget Bent har ledt efter et nyt udhængsskab, men ikke 
fundet et brugbart, han undersøger om vi kan få bygget 
et der er brugbart. (Efterfølgende fundet/købt et skab 



der snarest sætters op).

Opvaskemaskinen har tilsyneladende repareret sig 
selv, og der indkøbes ikke ny p.t.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der har ikke været møde i havnebestyrelsen siden vort 
sidste bestyrelsesmøde.
Der er fulgt op på en båd, som ikke bruger de 
autoriserede blå el-kabler. Forholdet i orden idet der er 
måler på skibet. 
Husk at evt. forslag til Havnens generalforsamling skal 
være indsendt 3 mdr. før.  

7. VBK’s hjemmeside Vi skal have revideret tekst og udseende på 
hjemmeside for at holde interessen hos vore 
medlemmer, forslag udbedes.

Dennis have færdiggjort klubbens mail adresse, så den 
kan trækkes til Outlook og Google.

Den nye mail adresse er ”vbk@vallensbaek-
baadeklub.dk” og vil blive sat i drift så snart I har 
modtaget en beskrivelse af, hvordan I, får fat i data.

8. Aktiviteter. Standernedhaling 8. november 2015 kl. 1400. Pølser og 
drikke.
Generalforsamling 24. november 2015 kl. 1900. Kaffe og 
kage.
Gløgg i VBK 6. december 2015 kl. 1400.

9. Eventuelt

10. Generalforsamling

Intet nyt
Næste møde 10.  november 2015

Gennemgang og fastlæggelse af generalforsamlingen. De 
bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, er alle villige til 
genvalg. Herudover har vi også kandidater til suppleanter.

Der er også kandidater til havnebestyrelsen, og fra VBK vil vi
også vælge suppleanter, selv om det ikke er anført i 
Havnens vedtægter.

Der er ingen forslag indkommet.

Per udsender div. papirer, når de er renskrevet, til 
bestyrelsen. Jørgen udsender indkaldelse, regnskab og bilag
således at de 3 ugers varsel overholdes. 
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