Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 265
mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d.14. februar 2017 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per Nørgaard
Tilstede: Per, Dennis, Lene, Yvonne, Bob og Hans
Afbud: Henrik, Jørgen, Lars Peter og Finn Løye
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 264 – Lene bemærkede at hendes punkt vedr.
foredrag med Emil Erichsen ikke var kommet med i ref.264. Se
senere under punkt 8.
Per, der ikke var tilstede på sidste møde, havde kommentarer
til referatet i nr. 264 under punkt 2 kommunikation via mail.
Per følte det som uberettiget kritik af hans orientering til den
øvrige bestyrelse. I den konkrete sag, har hele bestyrelsen
fået en mail fra medlemmet selv, omkring hans udmeldelse af
bestyrelsen, ligesom bestyrelsen har fået en mail fra Per
omkring fakta i sagen.
Der findes ikke yderligere korrespondance i denne sag. Per
opfordrede bestyrelsen til, at der ikke blev protokolført og
besluttet emner, før man havde hørt og involveret de parter,
som kunne have oplysninger tik sagen.
Herefter blev ref. 264 godkendt af den tilstedeværende
bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

3. Meddelelser fra
kassereren

4. Kommunikationsudvalg

Ved højvande i januar var Per blevet kontaktet 2 gange af
Vallensbæk kommune, hvor der blev orienteret om situationen
og den øjeblikkelige status på vandstigningen. Dette må siges
at være en flot service. Der skete heldigvis ingen skade på
hverken havn eller klubhus.
Per er på ferie i marts og kommer derfor ikke til næste
bestyrelsesmøde.

Jørgen havde meldt afbud.
Per meddeler, at Jørgen har orienteret om, at der er sendt
rykkere ud til de medlemmer, der ikke har betalt på
skæringsdatoen primo februar.
Jørgen ikke tilstede.
Nyhedsbrev.
Lene sender en mail til Jørgen, således at vi i Nyhedsbrevet
kan lodde stemningen for foredrag af Emil Erichsen. Der

sendes ligeledes en forespørgsel til VSK via Dennis.
Problemet er mest prisen på foredraget.
Dennis sender mail til Jørgen, omkring en aften med Garmin,
således dette kan komme i Nyhedsbrevet.
Bob sender mail til Jørgen, omkring tilbud fra den svenske
søsportsforretning SeaSea's i deres nyhedsbrev.

5. Husudvalget

Der er indkøbt en ny opvaskemaskine, da den gamle var brudt
sammen, vi skal have lavet en ”Kvik guide” til maskinen til
opslag i køkkenet. Pris 6.199 kr.
Der er indkøbt nyt udstyr til køkkenet for ca. 4000,00 kr.
Det blev besluttet, at gammelt service, kander, bestik m.v. skal
sælges på forårets loppemarked i VBK.
Bestyrelsen vedtog at sætte det tilbud fra EnergirudeEksperten på 8.400 kr. i gang vedr. udskiftning af ruder, der
er punkterede. Bob indhenter endeligt tilbud der også incl.
Alulister i bunden af vinduerne. Hvis prisen ikke overstiger
11.000,00 kr. kan Bob aftale, at arbejdet sættes i gang.
Dennis sørger for ”Brandalarmer”. Det bliver formentlig i april.
Et forslag om betalt vinduespudsning er stillet i bero. Måske
må vi forsøge at klare dette lille problem internt med frivillig
hjælp. Dog vil Bob kontakte udbyder få at få en helt præcis
pris.

6. Nyt fra havnebestyrelsen

Bob oplyste at økonomien i havnen ser fornuftig ud
Generalforsamlingen i havnen er fastsat til den 15. marts 2017.
Per gentog som tidligere år, at det ikke var i orden, at man ikke
kendte datoen for generalforsamling i god tid.

7. VBK’s hjemmeside

Hjemmesiden har været under angreb, men vort wephotel har
kunne holde disse gæster ude.
Hjemmesiden kan nu også bruges via mobiltelefonen.,

8. Aktiviteter.
Butikken i Sverige har Messe tilbud den 190217.
Garmin kommer til VBK den 29. marts 2017, til et møde om
navigation og udstyr. Se hjemmesiden og nyhedsbrev. Dette
gælder også VSK, der underrettes af Dennis.
Standerhejsning 2. april – Opgaveliste udsendes.
Maritimt loppemarked i VBK den 28. maj
VBK's arbejdsdag er den 10. juni. Alle er velkomne.
Sankt Hans aften den 23. juni er en fredag, hvorfor vi må
forvente en del medlemmer der møder op i klubhuset.

9. Eventuelt

På sidste møde blev der nævnt kortet til Inco. Nogle ønskede
kortet liggende til fri afbenyttelse. Per var imod dette, da han
havde erfaring for, at sådanne kort ”forsvandt”. Han ville
forsøge at få fat i yderligere et kort, der kunne ligge på
”kontoret” til brug for bestyrelsen. Det kort Per og Jørgen
havde, kunne frit lånes ved henvendelse herom.

Det er konstateret, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer har
nøgle til kontoret. Såfremt man har behov for dette, kan man
som bestyrelsesmedlem få en nøgle. Suppleanter skal ikke
nødvendigvis have en nøgle.
Næste møde 14. marts 2017 kl. 19.00.

