
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 255

mødet afholdes i VBK´s klubhus tirsdag d. 8. marts 2016 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Inviteret: 

Tilstede: Per. Jørgen, Bent, Dennis, Lene og Lars Peter. 

Afbud: Bob, Finn Larsen, Finn Løye og Hans.

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. 254 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Per orienterede om at hoveddøren flere gange igen 
havde været ulåst, hvor huset var forladt. Det blev 
diskuteret, hvad vi kunne gøre for at vore brugere af 
huset huskede at låse, når de forlod huset. Vi prøver 
igen med oplysning og et opslag på døren. Dennis 
laver skilt til dør.
Dennis foreslog, at man tog kontakt til VKKC om en 
ordning for VBK's medlemmer om benyttelse af deres 
motionsfaciliteter, som et led i vore tilbud til vore 
medlemmer. Per kontakter VKKC.
Der blev snakket om etablering af en legeplads på 
havnen. Umidddelbart er det en kommunal opgave, og 
ellers vil det være havnen. Det afventer, at 
havnebestyrelsen har haft en ordentlig dialog med 
kommunen,
Dennis foreslår, at vi holder et fælles møde med 
bestyrelsen fra VSK om behandling af emner, vi er 
enige om i havnen. Emnet  tages op igen efter sommer

3. Meddelelser fra 
kasserer 

Vi har 24 restanter efter 1. rykker, ellers ser økonomien
god ud

4. Kommunikationsudvalg Jørgen efterlyste indlæg.



Dennis skriver om maritimt loppemarked.

Indlæg om 1. hjælp den 16/4

Standerhejsning den 3. april.

5. Husudvalget Huset har fået ny varmtvandsbeholder.

Vinduerne og vindskeder skal males udvendigt. Bent 
checker.

Huset røde maling skal tjekkes.

Brandtæppet falder ud af sin boks, Bent sørger for at vi
får et nyt.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Jørgen orienterede om indkøring af den nye 
havnechef. 
Havnens kontorassistent Marianne går på efterløn den 
15. november.
Den netop afholdte generalforsamling blev 
gennemgået, og der blev valgt et medlem Michael fra 
VBK til havnens bestyrelse.

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt

8. Aktiviteter. Der er tilmeldt 23 deltagere til ølsmagningen.
Der er stadig ledige pladser på hjertestarterkurset. 
En udflugt til Marinemuseet i Helsingør overvejes. 

9. Eventuelt Per oplyste, at båden Rebel stadig var beboet, og man 
var i besiddelse af fjernbetjening til pullerterne. 
(Efterfølgende er det oplyst, at båden nu er sejlet fra 
Vallensbæk Havn). 

Der var ikke yderligere indlæg til dette punkt


