Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 263
mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d.13. december 2016 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per Nørgaard
Tilstede:. Per, Jørgen, Dennis, Lene, Yvonne, Bob, Hans og Henrik Petersen
Afbud: Lars Peter, Finn Løye og Frank Bavnild.
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 262 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Generalforsamlingens forløb blev gennemgået. Mødet forløb
godt som forventet.
Per bød velkommen til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer
Henrik Petersen og Frank Bavnild.
De bestyrelsesmedlemmer der var mødt frem til Gløg den 4.
december havde besluttet at udskyde konstitueringen til
mødet til i dag.
Bestyrelsen konstituerede sig d.d. med:
Næstformand: Bob Nørup
Sekretær: Dennis Bøyesen
Kommunikation (Nyhedsbrev): Jørgen Simonsen
Webmaster: Dennis Bøyesen
Husformand: Bob Nørup

3. Meddelelser fra
kassereren
4. Kommunikationsudvalg

Intet nyt siden sidst

Jørgen skriver et december nummer af Nyhedsbrevet:
brugsaftalen mellem Havnen og Vallensbæk kommune der
specificeres.
Orientering om: Bestyrelsen var enige om, at VBK anbefaler
medlemmerne at sige ja til de foreslåede vedtægtsændringer,
hvilket sandsynligvis vil medføre, at Vallensbæk kommune vil
stå for en del af udgifterne i havnen.
Konstitueringen
Datoer for fremtidige arrangementer

5. Husudvalget

Rengøringen vil fremover blive varetaget af to af vore tro
medlemmer Jørn og Jacob. Frank Bavnild har også tilbudt
hjælp. Det er ikke en fuldstændig rengøring, men et stykke på
vej. Så er der flere frivillige hører vi gerne fra dem.

Der bliver ikke ansat lønnet hjælp lige her og nu.
Bob sørger for at koordinere og aftale nærmere om rengøring.
En del termoruder er punkteret, Bob indhenter tilbud, således
vi kan få skiftet disse ruder i marts måned.
Dennis giver komfur/ovn en hovedrengøring lige efter nytår.
Bestyrelsen vedtog at give køkkenet et løft, indkøbe nyt
værktøj (knive, gafler, skeer mm.), termokander, salt/peber
bøsser, viskestykker og karklude. Der laves snarest en liste
over ting der skal indkøbes.
Bob sørger for en oprydningsdag, hvor bestyrelsen rydder op
på kontoret.

6. Nyt fra havnebestyrelsen

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i havnen
den 4. januar. Bob orienterede bestyrelsen om den aftale, der
er ved at falde på plads, som vil blive udsendt til alle
indskydere. Bestyrelsen anbefaler at stemme ja til det forslag,
der foreligger fra Havnebestyrelse og Vallensbæk kommune

7. VBK’s hjemmeside

Intet nyt.

8. Aktiviteter.

Dennis arbejder på at få Garmin ud til os i marts måned, til et
møde om navigation og brug af udstyr.
Standerhejsning 2. april 2017
Maritimt loppemarked 28. maj 2017
VBK's arbejdsdag 10. juni
Sankt Hans aften er en fredag hvorfor vi må forvente en del
medlemmer i klubhuset.
Kano og Kajak klubben holder DM den 17. – 18. juni 2017.
VSK holder VM i flerskrogsskibe den 8. – 15. juli 2017. Der
kan forventes op til 280 deltagende både.

9. Eventuelt

”Nødhjælpskassen” Bob køber en ny i år(2016)
Ny terrasse - høj eller lav ved klubhuset. Bob og Henrik får
lavet skitser og indhentet prisoverslag, således at bestyrelsen
får et grundlag at arbejde videre med.
Per hænger snarest den nye kalender op.,

Næste møde 10. januar det herrens år 2017 kl. 1900.

