Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 268
mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 1900
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per
Tilstede: Per, Dennis, Jørgen, Lars Peter, Lene, Yvonne, Bob og Hans
Afbud: Henrik og Finn Løye
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 266 og 267 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen har bemærket, at der også er medlemmer der gør
rigtig flot rent efter private fester, det er rart at se.

3. Meddelelser fra
kassereren

Bestyrelsen havde en grundig diskussion om brugen af huset
både i det daglige og ved udlån til private arrangementer.
Det er bestyrelsen, der har ansvaret for hvorledes huset ser ud,
derfor ser bestyrelsen sig nødsaget til at stramme op omkring
huset.
Per laver en udlånsskrivelses til næste bestyrelsesmøde,
hvoraf det vil fremgå hvilke rettigheder og pligter man har ved
lån af huset til private arrangementer. Denne skrivelse gives til
alle lånere. Kalenderen, der viser, hvornår klubhuset er ledigt,
vil kunne ses på klubbens hjemmeside. Der opkræves et gebyr
for merforbrug.
Samtidigt skal alle anmodninger om lån af huset gå via
”kalenderbestyreren”, hvorfor den kalender, der er i huset kun
er til orientering.
Vi har stadig 25 medlemmer, der er i restance med kontingent
og/eller rykkergebyr pr. den 9/5.
Der skal betales rykkergebyr, når man har fået 2 eller flere
påmindelser.
Derudover ser økonomien god ud, selv om vi har investeret i
lidt nye vinduer og en ny opvaskemaskine.

4. Kommunikationsudvalg

Jørgen udsender nyhedsbrev medio maj med reminder om
loppemarked, fiskekonkurrence, arbejdsdag i VBK den 10. juni.

5. Husudvalget

Den sidste oprydning på kontoret sker efter loppemarkedet.
Flisebelægning af udearealet, Henrik indhenter priser/tilbud.
Dennis finder LED-belysning til udendørsbelysning af huset,
Budget 6-7000 kr.
Grillen er blevet muret op, ristene er svejsede, flaskeautomaten

skal stadig have ny kompressor, der er gang i
rottebekæmpelsen på hele havnen.
Der bliver nu lukket for varmepumperne, og de kan ikke
betjenes manuelt, så lad være med at prøve.

6. Nyt fra havnebestyrelsen

Vor tidligere havnefoged har været i retten, han fik en dom på ti
mdr. fængsel, der blev gjort betinget + 150 timers
samfundstjeneste, derudover skal han betale 150000 kr. tilbage
til havnen.
Til efteråret vil Havnebestyrelsen indkalde til et debatmøde om
standardstativer og kran.
Der har været nogle unge mennesker der har festet på havnen
og svinet en del især i VSK juniorhus, politiet har taget sig af
dette og har pågrebet disse.
Den 17-18- juni afholder kano/kajak klubben et stort stævne
hvor der vil være 250 roere i søer og yderhavn.

7. VBK’s hjemmeside

Hjemmesiden er stadig under angreb, vi har 2 til 300 forsøg pr
dag.
Der kommer en kalender op på hjemmesiden i løbet af maj

8. Aktiviteter.

Fiskekonkurrence 20. maj
Maritimt loppemarked 28. maj
VBK's arbejdsdag 10. juni
Sankt Hans aften er en fredag, hvorfor vi må forvente en del
medlemmer i klubhuset. Klubben stiller grillkul frem.

9. Eventuelt

Næste møde 13. juni 2017 kl. 19,00. Per står for kage til kaffen.
Intet møde i juli.

