
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 254

mødet afholdes i VBK´s klubhus tirsdag d. 9. februar 2016 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Inviteret: 

Tilstede: Per. Jørgen, Bent, Dennis, Lene , Yvonne,Bob, Lars Peter, Finn Larsen, Finn 
Løye og Hans

Afbud: Ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Ref. 253 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Der var ingen indlæg fra formand eller bestyrelse, 
under dette punkt.

3. Meddelelser fra 
kasserer 

Kasseren gennemgik regnskabet til dato, der er til dato 
62 af vore medlemmer der ikke har betalt kontingent for
2016, Jørgen sender først en erindring ud og senere en
rykker.
Ellers ser det fornuftigt ud. Kopi af regnskab udleveret.

4. Kommunikationsudvalg Jørgen rykkede bestyrelsen for indlæg til Nyhedsbrevet for 
februar, der kommer et par indlæg omkring 2 x loppemarked
i maj den 140516 og 280516. Der er hjertestarter kursus den
160416. Husoprydning / rengøringsdag den 040616 kl. 1000
med pølser til dem, der har lavet noget.

Der ønskes igen erindring om, at løse stiger ikke må 
forefindes. 

Det er igen flere gange konstateret, at døre til klubhuset ikke
er låst, hasper er ikke sat på vinduerne, og radioen spiller 
uden der er personer til stede. Medlemmerne opfordres til at
være mere omhyggelige. Køleskabet med fryser er blevet 
slukket, hvorefter al mad i fryseren er råddent. Dette er ikke 
OK. 



5. Husudvalget Bent havde ikke noget vigtigt under dette punkt

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der var intet at berette fra havnebestyrelsen da der 
først er havnebestyrelsesmøde torsdag den 11. 
februar.
Der erindres om havnens generalforsamling den 1. 
marts 2016 kl. 1900 i VSKs lokaler. 

7. VBK’s hjemmeside Dennis laver en side til ”Maritimt loppemarked” 
således, at man kan lave ”eftersyn” på hjemmesiden. 
Har man gode ting til salg, kan man på forhånd gøre 
reklame for disse på hjemmesiden.

8. Aktiviteter. Dennis orienterede om kursus i ”elektronisk navigation”
kurset vil blive afholdt i september/oktober over 3 til 4 
aftener.
Standerhejsning den 3. april 2016. Formanden er 
bortrejst, så næstformanden Finn holder talen, og 
sørger for underholdningen.

9. Eventuelt Bob meldte afbud til næste møde.

Det blev omtalt, at der burde være flere fra bestyrelsen,
der kunne håndtere ølautomaten, varmeanlæg og vor 
eltavle, Per ser på det, og laver en ”to do liste”.

Vi takker Lene for kage til mødet.

Næste møde 8. marts 2016 kl. 1900.


