
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 266

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d.14. marts 2017 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer:Bob

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

Afbud: Per, Finn Løye og Lars Peter 

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 265 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Glarmesteren havde rykket for regningen for ruder. Jørgen 
oplyste, at der var betalt for dette. Sagen blev løst under 
mødet.
Dennis fremlagde Pers indlæg til havnens generalforsamling. 
Indlægget havde kommentarer til, at havnens bestyrelse ved 2 
generalforsamlinger havde lovet, at ingen blev tvunget til de 
nye stativer. Indlægget er ikke fra VBKs bestyrelse, men blot 
nævnt til info.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Vi har 44 medlemmer, der ikke har betalt kontingent den 14/3 
efter 3. rykker.

4. Kommunikationsudvalg Jørgen udsender nyhedsbrev med Garmin møde, gratisblade i 
klubhuset, fiskekonkurrence og rygning i klubhuset.

       5. Husudvalget Der er kommet nye ruder i vinduerne mod vest, samt i 
hoveddøren + et nyt spejl på toilettet.

Bob laver lagerliste og endelig oprydning i kontoret efter vort 
maritime loppemarked.

Dennis sørger for ”Brandalarmer”. Det bliver i april

6. Nyt fra havnebestyrelsen  Havnekontoret har nu åbent hver dag og mandag til kl. 18,00
Der er sat nogle nye pæle i havnen.
Brugsaftalen med Vallensbæk kommune er på plads, ligesom 
Vallensbæk kommune har påbegyndt opbygning af en ny 
legeplads.
Rotterne under klubhuset hører under havnefogden, og er 
meldt til denne.

7. VBK’s hjemmeside Hjemmesiden er stadig under angreb, men vort wephotel har 
kunnet holde stadig disse gæster ude.



8. Aktiviteter.  Garmin ud til os 19. marts, 
Standerhejsning 2. april
Maritimt loppemarked 28. maj
VBK's arbejdsdag 10. juni
Sankt Hans aften er en fredag, hvorfor vi må forvente en del 
medlemmer i klubhuset.
Lene laver et oplæg til Jørgen med en forespørgsel til vore 
medlemmer om, hvor mange der er interesseret i en aften med
Emil Erichsen, da prisen er 25,000 kr. for en aften på 2,5 time. 

9. Eventuelt Næste møde 11. april 2017 kl. 19,00. Bob står for kage til 
kaffen

Diskussion om INCO kort skal genoptages på ref. 267.


