Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 267
Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d.11. april 2017 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per
Til stede: Per, Dennis, Henrik, Jørgen, Lars Peter, Bob og Hans.
Afbud: Lene, Yvonne og Finn Løye
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 266 blev godkendt med bemærkninger af
bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen havde en snak om, hvor åbne (offentlige)
bestyrelsesmøderne skulle være. Det blev besluttet, at huset
skulle være åbent for medlemmer, men i visse situationer
kunne man bede medlemmerne om at forlade huset under
bestyrelsesmødet.
Rengøringen blev atter diskuteret, Per tager en snak med de to
medlemmer, der har påtaget sig den ugentlige rengøring.
Herudover summer vi til næste bestyrelsesmøde, hvor det
kommer på dagsorden igen. Overvejelser om nedskrevne
simple regler ved udlån / tilbagelevering, samt evt. betaling for
udlån.

3. Meddelelser fra
kassereren

Vi har 22 medlemmer der endnu ikke har betalt kontingent pr.
den 11/4.
Vi har i år brugt ca. 10% mere el end sidste år, hvilket betyder
at huset er blevet brugt mere her i vintermånederne end
tidligere. Vor flaskeautomat trænger til en ny kompressor,
hvilket også er med til at øge elforbruget. Salget fra automaten
er rimeligt.
Der er brugt penge på nye termoruder og ny opvaskemaskine.

4. Kommunikationsudvalg

Jørgen udsender nyhedsbrev med et lille referat fra
Garminmødet, fiskekonkurrencen, et pip om rengøring og
rygning i klubhuset.

5. Husudvalget

Opvaskemaskinen skal hæves, således at den kommer til at
stå fast (Hans tager sig af dette). Der skal ligeledes laves en
nem vejledning i brug af maskinen.
Udluftningerne under huset er af plast og er gnavet itu af rotter
flere steder. Skal udskiftes med riste af metal (Dennis tager sig
af dette)
Overvejelser om flisebelægning af udearealet ved bænkene og
grillen. Henrik indhenter priser/tilbud.

Dennis finder LED-belysning til udendørsbelysning af huset,
med pris.
Grillen er blevet muret op og filset, ligesom risten er svejset.
Tak til medlemmerne for den indsats.
Varmepumperne i klubhuset slukkes for sommeren, så snart
solen kommer.

6. Nyt fra havnebestyrelsen

Pullerten er påkørt igen, igen. Skadevolder kendes.
Havnefogeden ser på blød bund de steder, hvor der er
konstateret blødt af hensyn til både, der står på standard
stativer.
Havnebestyrelsen holder frem over møder hver måned.
Havnens generalforsamling blev kort gennemgået.

7. VBK’s hjemmeside

Hjemmesiden er stadig under angreb, vi lukker vor side med
”Kontakt VBK” for at stoppe dette angreb.
Efterfølgende er det blevet konstateret at der var lagt et ”skript”
på alle sider, dette er fjernet nu.
Vi vil overveje, hvorvidt der skal sponsorreklamer på
hjemmesiden.

8. Aktiviteter.

Fiskekonkurrence 20. maj
Maritimt loppemarked 28. maj –Omtalt i bladet Vallensbæk Nyt
VBK's arbejdsdag 10. juni
Sankt Hans aften er en fredag, hvorfor vi må forvente en del
medlemmer i klubhuset. Vi stiller en pose kul til rådighed.
En foredragsaften med Emil Erichsen bliver ikke til noget, da
der ikke har vist sig nok interesse for dette i forhold til prisen.
Der er overvejelser om et motorkursus, genopfriskningskursus i
søkort, og måske et helikopterbesøg (redningstjenesten).

9. Eventuelt

Næste møde 9. maj 2017 kl. 1900. Jørgen står for kage til
kaffen.
INCO kortet er på navn og det kan lånes hos dem, der har
kortet, dvs Per og Jørgen.

