Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 269
Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d.13 . juni 2017 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per
Tilstede: Per, Dennis, Jørgen, Lene, Yvonne, Bob og Hans
Afbud: Lars Peter og Finn Løye
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 268 blev godkendt med en rettelse

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Fiskekonkurrencen blev afholdt med succes, der blev kun
fanget hornfisk – der var 14 deltagere, dvs. at økonomien gik
lige op.
Loppemarked var ikke den store succes, der var kun 4 sælgere
og meget få købere. Vor organisering af dette event var ikke
god nok. Det må gøres bedre næste år, hvor vi håber på, at
Vallensbæk havn er med i havnens dag.
Dennis orienterede om arrangementet DM i kajakmaraton og
VM i F18.
Pers oplæg til lån af klubhuset blev diskuteret og reglerne –
kaldet brugsaftale – blev godkendt. Det træder straks i kraft.
Dennis tilretter hjemmesiden, så den kan håndtere kalenderen.
Finn Løye er syg, vi sender en blomst til ham.

3. Meddelelser fra
kassereren

Økonomien blev gennemgået og regnskab forelagt. Økonomien
er Ok.

4. Kommunikationsudvalg

Jørgen udsender nyhedsbrev for juni.

5. Husudvalget

Oprydningen af kontoret er i fuld gang.
Bob vil prøve, om han kan få Christian til at male huset.
Stenbelægningen af udearealerne dropper vi og ser tiden an,
hvorvidt der skal laves noget om.
Dennis har indkøbt nye lamper til facadebelysningen, de vil
blive opsat i løbet af sommeren.
Havemøblerne trænger til at blive renoveret, Per vil se på dette.
Opvaskemaskinen skal fastmonteres, ellers bliver den ødelagt.
Til orientering er der flagguirlander i huset, såfremt der skal
pyntes festligt op.

6. Nyt fra havnebestyrelsen

Havnebestyrelsen har været på havnerundfart og set på, hvad
der var af forefaldende arbejder.
Der er i foråret blevet søsat 400 både, 260 efter planen og 95
har fået ny tid. 45 udeblev fra deres planlagte søsætning uden
kontakt til havnekontoret.
Havnen undersøger et nyt låsesystem til toiletter og bad mm.,
det bliver nok et briksystem.
Plankerne på broerne vil blive udskiftet løbende. Der er faktisk
mulighed for, at man selv kan skifte plankerne, såfremt man har
forstand på dette.

7. VBK’s hjemmeside

Aktiviteter.

9. Eventuelt

Der kommer en kalender op på hjemmesiden i løbet af
sommeren vedrørende udlån / brug af lokalet. Dennis har a jour
ført hjemmesiden med nye arrangementer.
Der er selvfølgelig åbent i klubhuset Sankt Hans Aften. Per
sørger for at tænde op i grillen. Til info så virker automaten
igen.

Køge Bådklub vil gerne låne lokalet i forbindelse med en
udflugt.
Næste møde 8. august 2017 kl. 19,00.

