
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 264

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d.10, januar 2017 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Bob Nørup

Tilstede:. Dennis, Lene, Yvonne, Bob, Hans og Henrik

Afbud: Per, Jørgen, Lars Peter og Finn Løye 

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 263 Bob oplyste at det var ham der rydder op på 
kontoret, herefter blev referatet godkendt.

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Bestyrelsen tog til efterretning at Frank Baunhill ikke ønskede 
at være suppleant i VBK bestyrelse.

Bob indstillede til, at når der var sager som ovenstående, skal 
alt mail kommunikation sendes til hele bestyrelsen, dette er 
især til fordel til bestyrelsesmøderne, så øvrige i bestyrelsen 
kan tage stilling, den øvrige del af bestyrelsen var enig heri.

Erling fra P-broen havde kontaktet Dennis vedr. bomme m.m. 
der var blevet taget ud af mastehusene i forbindelse med 
oprydning. Bob tager det op på næste HB

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Da Jørgen ikke kunne være tilstede, udskydes dette punkt til 
næste møde 

4. Kommunikationsudvalg Da Jørgen ikke kunne være tilstede, udskydes dette punkt til 
næste møde

       5. Husudvalget Bob køber nyt bestik, termokander m.m. i IKEA  (se ref. 263)

Dennis giver komfur/ovn en hovedrengøring lige efter nytår.

Dennis sørger for indkøb og montering af  ”Brandalarmer”

6. Nyt fra havnebestyrelsen  Intet nyt siden sidst, HB har næste møde 12. januar

7. VBK’s hjemmeside Der bliver ryddet lidt op på hjemmesiden, de sider hvor der 
ikke er aktivitet vil blive slettet.



8. Aktiviteter. Dennis arbejder på at få Garmin ud til os i marts måned, til et 
møde om navigation.
Standerhejsning 2. april
Maritimt loppemarked 28. maj
VBK's arbejdsdag 10. juni
Sankthans aften er en fredag hvorfor vi må forvente en del 
medlemmer i klubhuset

9. Eventuelt Der er kommet nødhjælpskasse i klubhuset

Næstemøde 14. februar 2017 kl. 19,00.            

Kort til Ingo samt nøgler til kontoret tages op på næste møde.


