Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 252
Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 08. 12. 2015 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per Nørgaard
Inviteret:
Tilstede: Per. Jørgen, Bent, Dennis, Lene, Yvonne, Jens Peter, Finn Larsen, Finn Løye og
Hans.
Afbud: Bob
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Bestyrelsen godkendte ref. 251

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Formanden bød velkommen til Jens Peter Jensen, der
er ny bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig dernæst:
Næstformand: Finn Larsen
Sekretær: Dennis Bøyesen
Formanden har lavet nyt udkast til dagsordenen til
generalforsamlingen, der er i tråd med vedtægterne.
Ligeledes skal der foretages gennemgang af
vedtægterne, således at der ikke er slåfejl og andre
skønhedsfejl. Ajourført liste over
bestyrelsesmedlemmer bliver lavet og hængt op.
Der afholdes ”Havnens dag” i hele landet den 29. maj
2016. Bestyrelsen besluttede at VBK flytter det
planlagte ”Maritime Loppemarked” til denne dato, samt
at vi vil markere os bedre i år via kommunens blad og
lokalaviser.
Generalforsamlingen forløb rigtig godt. Der var 42
medlemmer fremmødt. Lene mente at vi skulle være
bedre forberedt med en dirigent til næste år.
Vi mangler en forretningsorden til generalforsamlingen,
Per tager sig af dette.
DR havde kontaktet Per angående en følgebåd, som

skulle benyttes i forbindelse med en TV optagelse i en
kalkgrav. Per fik havnekontoret til at sende en mail til
alle havnens medlemmer, der blev opfordret til at ringe
til Danmarks Radio, hvis man ville hjælpe med en båd.
Hvad det endte med vides ikke.
3. Meddelelser fra
kasserer

VBK's PC hos kasseren har det ikke godt og skal
fornyes (Pris 8-10.000 kr). Dette gav bestyrelsen deres
godkendelse til. Kassereren har ikke haft mulighed for
at trække regnskabet ud.

4. Kommunikationsudvalg

Jørgen efterlyste indlæg til næste nyhedsbrev, han
skriver lidt om generalforsamlingen, gløgg
eftermiddagen.

5. Husudvalget

Alle vinduer skal males i foråret, ligeledes det røde
træværk skal pletmales hist og her.
Bent og Dennis sørger for, at diverse skilte og opslag i
klubhuset bliver ens skrevet, og sættes op på lamineret
papir.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Jørgen orienterede om situationen omkring
havnefogeden, men kunne ikke komme nærmere ind
på emnet, end det var skrevet ud om fra Havnens side.
Sagen er politianmeldt. Der er kommet flere ansøgere
til stillingen.
Finn Larsen spurgte om havnen har nogen
serviceordning på Hjertestarteren på havnekontoret, da
han havde hørt at batteriet kun havde en holdbarhed
på 3 år. Finn Løye følger op på dette, og orienterer
samtidigt kajakklubben, såfremt de også har en
hjertestarter.
Husk at eventuelle forslag til Havnens
generalforsamling skal være indgivet inden 15. januar
2016. Den bliver formentligt afholdt i den første uge i
marts.
7. VBK’s hjemmeside

Der er nu så mange, der ser på VBKs hjemmeside, at
der er mulighed for at få reklamer på siden og modtage
honorar for dette. Vi kan ikke selv bestemme, hvilke
reklamer det er, og indtil videre ønsker vi ikke sådanne
ukontrollerede reklamer på hjemmesiden.

Det vides ikke om en eventuel reklameindtægt er
skattepligtig.
Rækkefølgen på referaterne på hjemmesiden ændres,
således at de nyeste står øverst.
Klubbens sange gemmes på hjemmesiden, så de altid
er tilgængelige for bestyrelsen.
8. Aktiviteter.

Bestyrelsen havde en snak omkring vore
arrangementer. De sociale arrangementer trækker ikke
så mange medlemmer som før i tiden. Vi er nødt til at
prøve at vise klubben ad andre veje. Dette kunne være
via kurser, der har relation til søsport.
Vi vil prøve at afholde motorkursus, elekronisk
navigationskursus (Dennis) og undersøge muligheden
for et 1. hjælps kursus, samt et hjertestarterkursus
(Per). For de sarte sjæle prøver vi at arrangere en øl
smage aften.

9. Eventuelt

Havnens generalforsamling forventes at blive afholdt i
1. uge af marts.
Per laver et udkast til at får fjernet erhvervsmæssig
beboelse fra havnen.
Bob foreslår, at der kan blive serveret en øl eller vand
til bestyrelsesmøderne. Vedtaget.
Næste bestyrelsesmøde 12. januar 2016

