Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 253
mødet afholdes i VBK´s klubhus tirsdag d. 12.01 2016 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per Nørgaard
Inviteret:
Tilstede: Per. Jørgen, Bent, Dennis, Lene, Lars Peter og Bob
Afbud: Finn Larsen, Finn Løye, Hans og Yvonne
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Ref 252 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Bob havde fremsendt et forslag om kontingentfritagelse
for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, forslaget
blev debatteret i bestyrelsen og afvist af bestyrelsen.

3. Meddelelser fra
kasserer

Jørgen orienterede om det nye regnskab, der er sendt
opkrævninger på 133.000 kr. i kontingent ud til
medlemmerne. Indbetalingerne er begyndt at komme
ind. Der er lidt over 100 der har tilmeldt sig vores e-mail
ordning til kontingentopkrævning, det sparer os for en
del på portoudgiften.
Der er indkøbt en ny PC til kassereren. Den bruges
ikke til regnskabet, som Jørgen også laver for havnen.

4. Kommunikationsudvalg

Jørgen udsender nyhedsbrev i den kommende uge, så
de der har noget til nyhedsbrevet, skal fremsende det
til Jørgen hurtigt. Emner til Nyhedsbrevet er bl.a.
reklame for loppemarkederne, fotos fra medlemmerne,
standerhejsning, skal man have pas med ved en sejltur
i svensk farvand, m.v.

5. Husudvalget

Det gamle TV vil ikke virke fra 9. februar og smides
derfor ud.
De udvendige 4 stk. lamper virker ikke, i første omgang

sætter vi nye pærer i, og til sommer sætter vi nye
armaturer op med LED lys.
6. Nyt fra havnebestyrelsen Havnebestyrelsen har næsten fundet en ny
havnefoged, der forhåbentligt kan begynde den 1.
marts 2016.
Den grå båd Rebel har været debatteret i
havnebestyrelsen, og der er blevet skrevet til ejeren
angående havnens regler og beboelse i havnen.
Per fastholder sit forslag til generalforsamlingen, da
han ikke mener, at der er kommet svar på nogen af de
spørgsmål, der har været stillet angående båden og
det principielle i sagen.
Finn Løye oplyste pr. fjernsvar, at der kun
undtagelsesvis tages både op i weekender.
Omkring hjertestarter kan det oplyses, at maskinen
udsender et lydsignal, når batteriet skal oplades /
udskiftes. Både havnekontoret og kano/kajak klubben
har hjertestarter placeret.
7. VBK’s hjemmeside

Dennis har intet nyt, men ønsker fotos fra
medlemmerne, der kan være på hjemmesiden.

8. Aktiviteter.

Der skal være ølsmagning hos Skans i marts måned.
Lene sørger for at aftale en dato. Pris 125 kr. pr.
deltager (- rabat fra VBK). Deltagerpris 50 kr. Der
sendes også en invitation til VSK.
Foredrag om elektronisk sejlads søges planlagt i
februar måned. Dennis aftaler og finder en dato.
Kursus i hjertestarter og 1. hjælp arrangeres i april
måned. Det skal være en lørdag (9. 16 eller 30. april).
Per aftaler dato med underviseren. Der udleveres ikke
diplom efter undervisningen.

9. Eventuelt

Der var ingen indlæg til dette punkt

