
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 259 ver. 2

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 9. august 2016 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Tilstede:. Per, Jørgen, Hans, Dennis, Finn Larsen, Lene, Bent, Lars Peter

Afbud: Yvonne, Finn Løye, Bob

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 258 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Per spurgte ind til sidste referat (hvor han selv var 
fraværende) omkring muligheden for ekstra kontingent for 
medlemmer, der ikke deltager i vedligeholdelse af klubhuset. 
Der blev talt for og imod og ingen beslutninger blev taget. Det
undersøges hvad professionel assistance vil koste til 
vedligeholdelse, såfremt medlemmer ikke arbejder lidt 
frivilligt.

Per oplyste, at der var romaer i Strandparken, og man skulle 
politianmelde disse, dersom man stødte på dem. Svineri og 
campering er normalt forbudt på ikke godkendte pladser.

Problematikken om brug af køleskabene blev diskuteret, vi 
blev enige om at se tiden an, da vi har talt med de personer, 
der har brugt køleskabet til dagligvarer. Bestyrelsen var enige
i, at overdreven voldsom brug af klublokalet til daglig ophold 
og madlavning ikke er intentionen i brug af lokalet.

Et medlem mente, at effekter i klubhuset (det aflåste lokale) 
bør være tilgængeligt. Bestyrelsen enige i, at medlemmer der
skal bruge klubhuset, selv må vise så meget interesse og 
initiativ, at de selv spørger bestyrelsen, hvis de mangler et 
eller andet, og har en forventning om, at tingene findes. Man 
kan blandt andet få denne viden ved at deltage i diverse 
arrangementer, hvor tingene typisk er fremme og i brug.

”Førstehjælpskassen” er væk igen. Vi må i første omgang 



efterlyse den, så må vi finde en anden måde at have vort 
førstehjælpsudstyr på da kassen er forsvundet flere gange, et
skab kan være en mulighed.
(Bob oplyste efterfølgende , at kassen har været lånt ud til en 
anden klub, der havde en akut skade).
Bob sørger for at kassen kommer tilbage til klubhuset.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Jørgen orienterede om økonomien, det ser fint ud. Vi har til 
dato fået 35 nye medlemmer i år. Der er kun 6-8 restanter 
tilbage, som Jørgen arbejder på.
Resultatet til dato er positivt.
Vor økonomi ser fin ud.

4. Kommunikationsudvalg Jørgen efterlyste som selvvanlig indlæg til Nyhedsbrevet.

Blandt andet: digital navigation den 6. oktober, 
standernedhaling den 13. nov. Kl. 1400, generalforsamling 
den 22. nov. Kl. 1900, Gløg den 4. dec. Kl. 1400.

5. Husudvalget Vi har fået et fladskærmsfjernsyn foræret. Skal vi have det sat
op? Vi vurderer TV'et og undersøger behovet til næste møde.

Vi mangler en smed, der lige kan svejse lidt på den store grill 
– emner søges.

Der er indkøbt et nyt grydesæt, så man kan være bekendt at 
lave mad.

Bent stopper i bestyrelsen til november. Ny husformand skal 
findes.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der har ikke været møde siden sidst, der er et stort 
Havnebestyrelsesmøde den 20. august, hvor der skal 
snakkes om vedligeholdelse og indløb af materiel. 
Der skal købes vin til Marianne i forbindelses med hendes 
afskedsreception den 3. september kl. 1300 - 1600.
Per omtalte det offentlige toilet, hvor dørpumpen har været i 
stykker i 2 måneder og døren står åben. Hvorfor bliver det 
ikke lavet ?
Dieselpriserne i havnen blev omtalt. De er for høje, og derfor 
bliver der ikke købt diesel.
Jørgen oplyste at der var solgt flere liter brændstof i år end 
sidste år. HB har dette under opsyn.

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt, men vi mangler indlæg og foto fra sommeren, hvis 
der var nogen, der opdagede sommeren. 

8. Aktiviteter. Digital navigation 6. oktober



Stander ned 13. november
Generalforsamling 22. november
Glög 4. december
Sankt Hans aften blev omtalt. Trods regnvejr var klubhuset 
godt besøgt.

9. Eventuelt Per spurgte til sidste referat, hvor antal bestyrelsesmøder 
blev diskuteret. Dette punkt er blevet dikuteret for få måneder
siden, og her blev vi enige i, at antallet af møder var 
passende (1 gang månedligt).


