
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 261

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 11, oktober 2016 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Tilstede:. Per, Jørgen, Dennis, Finn Løye, Lene, Bent, Bob, Yvonne

Afbud: Finn Larsen, Hans, Lars Peter

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 259  og 260 blev godkendt med korrektioner

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Bestyrelsen havde en diskussion om frivilligt arbejde i og 
omkring klubhuset, Per mener ikke at ekstra kontingentfor 
med der ikke laver noget er vejen frem,men ekstra forplejning
til dem der gør en indsats for klubben
Finn Løye foreslår at vi ser på muligheden for ekstern 
rengøring, nu hvor 
Bob's foreslag med en tagterresse mod vest blev diskuteret 
af bestyrelsen, der er flere holdninger til projectet. Bob går 
videre med skitseforslag og priser.
Per har rekvireret et kort til Inco i VBK's navn, vi har to kort – 
Formand og kasseren har et hver, hvis et medlem har brug 
for kortet kan man låne det hos dem.
Tomme flasker kommer ikke retur til klubben, dette er 
uheldigt da klubben betaler pant for flasker og dåser der er i 
automaten, det drejer sig om flere kasser.

ren3. Meddelelser fra 
kassereren 

Jørgen gennemgik det nu reviderede regnskab for 2016, det 
ser fint ud vi kommer ud af året med et driftresultat på 48,348 
kr.

4. Kommunikationsudvalg Jørgen efterlyste som sældvanlig indlæg til Nyhedsbrevet. 
Medlemmerne må også gerne sende indlæg  nyhedsbrevet

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

6. Nyt fra havnebestyrelsen Formænd og næstformænd er indbudt til et møde med Havne



bestyrelsen den 8. november om havnens visioner, Dennis 
går med i stedet for Finn Larsen
Der er kommet ny styring af lyset på broerne og skiftet 150 
HPFI relæer.
Der skal fremover betales et depositum for lån af 
trykspuleren.
Kano/kajakklubben afholder et stort stævne i havnen den 
17/18 juni 2017.

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

8. Aktiviteter. Stander ned 13. november
Generalforsamling 22. november
Glög 4. december

9. Eventuelt Gennemgang af genneralforsamlingen den 22, november

Næstemøde 8. november kl. 18,00.


