
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 260

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 13, september 2016 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Dennis Bøyesen

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

Afbud: Per, Finn Larsen

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 259 blev ikke godkendt af bestyrelsen, rettes vedr.
punkt 2,4 og 6,4

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Bestyrelsen havde en diskussion vedr. administration af 
husets udlån til private fester, skal det foregå som nu via 
kalender bestyrelsen vedtog at vi fortsætter med en 
papirkalender i klubhusets forgang. Det blev igen fremhævet 
at der altid skal være et bord frit til klubbens medlemmer.
Finn Løye og Dennis laver en folder til de medlemmer der 
låner huset til private fester.

Bob foreslår at vi laver en terrasse mod vest i tagnivau, et 
sådant tiltag skal tages med i budgettet og vedtages på den 
årlige generalforsamling. Dennis oplyste at Faxe Sejlklub er i 
gang med et sådant projekt hvor hans bror står for det. Prisen
i Faxe for 34 m2 er 75.000 kr. og er opført af klubbens 
madlemmer (ca. 3). Tages op igen på næste møde.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Jørgen gennemgik det uddelte regnskab for 2016, det ser fint 
ud vi kommer ud af året med et driftresultat på 50.110 kr.

4. Kommunikationsudvalg Jørgen efterlyste som sældvanlig indlæg til Nyhedsbrevet.

       5. Husudvalget Rengøringsholdet stopper 7. november et nyt hold søges

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der har været 2 møder siden sidst.
HB har diskuteret havnens fremtid og de tiltag der skal til for 
at havnen igen kommer op  på en flot standard, HB ønsker at 



få en afklaring med Vallensbæk kommune vedr. veje og 
arealer og vedligeholdelse af disse.
HB har derudover brugt en lørdag til gennemgang af havnens
arealer og broer.
Havneflaget uden for havnen er oppe.
Poppeltræerne er fældet.
El.anlæget er lovliggjort og 10 indskydere har fået en 
kontrolafgift på 1200 kr.

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

8. Aktiviteter. Digital navigation 6. oktober der er ikke flere pladser
Stander ned 13. november
Generalforsamling 22. november
Glög 4. december

9. Eventuelt Der mangler pærer i køleskabet, Dennis tager sig af dette.

Der er stadig mange der ikke låser efter sig når de forlader 
klubhuset.

Næstemøde 11. oktober.


