
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 256

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 12. april 2016 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Inviteret: 

Tilstede: Per, Jørgen, Hans, Dennis, Bob, Finn Larsen, Lene og Yvonne

Afbud: Bent, Finn Løye og Lars Peter

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. 255 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer 

Standerhejsningen var en succes. Det kneb med 
pølserne, og der var for lidt ketchup. Standerhejsning 
gik rigtig godt og talen fra næstformand Finn var tilpas 
kort. Der var et fint fremmøde på ca. 70 medlemmer.

3. Meddelelser fra 
kassereren

Vi har 12 restanter, som kassereren har godt fat i. Der 
er 1 restant med restance for 2 år. Iøvrigt ser 
økonomien godt ud.
Vores el-forbrug ligger stabilt. Vi har haft problemer 
med ølautomaten, da vi ikke kan få ”Classic” på flaske 
mere, problemet er dog løst af vor gode medlem 
Michael. Han har tryllet og det skulle nu være muligt at 
trække Dåse Classic i automaten.

4. Kommunikationsudvalg Jørgen efterlyste indlæg til Nyhedsbrevet.

Dennis skriver om maritimt loppemarked.

5. Husudvalget Intet nyt vedrørende driften.

Vinduerne males udvendigt pt. af Preben Honere.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Jørgen orienterede fra sidste havnebestyrelsesmøde, 
vor nye havnechef Per Møller havde fremlagt sine 
planer for arbejdet i havnen i den nærmeste fremtid.



Havnens kontorassistent Marianne går på efterløn den 
15. november.
Rengøring i havnen blev diskuteret i VBK's bestyrelse, 
vi vil følge hvad der sker på havnen i den nærmeste 
fremtid. Bl.sa. bør samtlige lamper efterses. 
Kranen skal have et nyt åg, hvorpå der er monteret 
sikkerhedskroge. Det vil besværliggøre søsætningen 
lidt

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt, vi mangler stadig respons fra vore 
medlemmer

8. Aktiviteter. Husk loppemarked den 14. maj (Bob står for denne 
afd.) samt den 29. maj (Dennis står for dette).
Ølsmagningen gik fint, der var 23 deltagere. 

9. Eventuelt Yvonne efterlyste Vagns billeder, og vi havde en snak 
om billeder og foto's i klubhuset – vi ser gerne at der 
kommer nogle mere tidssvarende fotos op, med 
medlemmer der er i klubben i dag.

Det overvejes at indkøbe en mobil flaskekøler til større 
klubarrangementer. 


