
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 251

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 10.  november 2015 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Inviteret: 

Tilstede: Per. Jørgen, Dennis, Bob, Lene, Bent og Hans Henrik  

Afbud: Yvonne og Jacob

Fraværende: Finn Larsen og Finn Løye

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Bestyrelsen godkendte ref. 250

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Per havde ikke hørt fra havnebestyrelsen vedr. møde 
med kommunen i forbindelse med 
foreningsmedlemsskab.
Bestyrelsen konstaterede, at ”Perlen” havde opsat et 
opslag om fiskekonkurrence på VBK's opslagstavle. 
Der er ingen af de tilstedeværende i VBKs bestyrelse, 
der har hørt om dette arrangement eller har været 
kontaktet, hvilket undrer os, da VBK har lokaler og 
økonomi til at afholde eller være medarrangør til et 
sådant arrangement.
VBK har altid arrangeret fiskekonkurrencer 2 gange 
årligt. 

3. Meddelelser fra 
kasserer 

Der er intet nyt om økonomien siden sidste møde.
For at spare portoudgifter, der snart stiger igen, vil vi 
forsøge at fremsende en mail til medlemmerne, når 
tiden for opkrævning af kontingent nærmer sig. Så 
sparer vi udgifterne til en hel del breve. Medlemmerne 
vil i mailen få oplyst kontonr.,  som pengene kan blive 
indsat på.  
Der er igen kommet 2 nye medlemmer. 



4. Kommunikationsudvalg Jørgen efterlyser igen materiale til vort næste 
nyhedsbrev der udsendes sammen med materiale til 
generalforsamlingen.

Der vil blive omtalt standernedhaling, ekstremt 
lavvande i havnen, generalforsamling, gløgg, maritimt 
loppemarked, samt alm. loppemarked.

5. Husudvalget Der er kommet et nyt flot udhængsskab.

Vi har stadig problemer med ulåste døre i klubhuset. 
Det er bestemt ikke i orden, at man forlader huset uden 
at begge døre er låste. 

6. Nyt fra havnebestyrelsen Jørgen orienterede om, at der havde været møde med 
Vallensbæk Kommune.  Det handlede ikke om 
foreningsmedlemsskab.
Der blev talt om brugsretsaftale, og havnebestyrelsen 
og kommunen blev enige om at lave en møderække om
udviklingen af havnen.
Der var havnebestyrelsesmøde den 28/10.
Bådoptagningen forløber planmæssigt.
Anlæg af nyt El og vand på landpladserne på Hejren er 
påbegyndt og skrider planmæssigt frem.
SF stenbelægningen på Krabben er planlagt til at 
foregå i december.
Havnen har modtaget nye redningskranse fra Codan.
Materiale til Havnens generalforsamling skal i år og 
fremover hentes på havnens hjemmeside, og det vil 
tillige blive udsendt på mail til havnens medlemmer. 
Dette for at spare portoudgifter.

7. VBK’s hjemmeside Hjemmesiden  revideres løbende med tekst og foto, 
især topsliderne rettes og ændres, så de hele tiden er 
aktuelle. Formanden havde ros til Dennis, idet 
ændringerne var meget aktuelle og hurtige.

8. Aktiviteter. Generalforsamling i VBK den 24. november
Gløgg i VBK 6. december. Finn Larsen handler ind.
Maritimt loppemarked afholdes den 3. april 2016 i 
forbindelse med standerhejsning.  Dennis arrangerer.



Almindeligt loppemarked afholdes lørdag den 14. maj 
2016. Bob arrangerer.

9. Eventuelt Bestyrelsen aftalte, at der skal udfærdiges en 
forretningsorden blandt andet til brug ved 
generalforsamlinger.
Næste møde 8. december 2015


