
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 270

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 8. august 2017 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

Tilstede:. Per, Jørgen, Lene, Yvonne og Hans.

Afbud: Dennis, Bob og Lars Peter.

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Godkendelse af nr. 269 udskudt (redaktionelle årsager)

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Et medlem var mødt op til mødet, idet han havde en klage. I 
forbindelse med en privat fest i lokalet, ønskede pgl. at lave 
mad, hvilket ikke faldt i ”god jord” hos dem der holdt fest. 
Medlemmet, der havde lånt lokalet blev efterfølgende kontaktet,
og han gav sin version af sagen.
Men det skal slås helt fast, at der i forbindelse med udlån af 
lokalet, altid skal være mulighed for andre medlemmer at 
komme ind i lokalet, og det ene bord er reserveret til andre VBK
medlemmer, og kan ikke benyttes af ”festbrugeren”. 
Per meddelte, at han nu var godkendt til spiritusbevillingen i 
klubhuset. (Ansøgningen var indsendt i oktober).
Jørgen meddelte at der havde været et tilfælde, hvor en 
udenlandsk kvinde havde skidt midt på gulvet på det midterste 
offentlige toilet. Toilettet var ikke i stykker, så det er en højst 
mærkværdig opførsel.
Det understreger, at vi skal sørge for at vore egne toiletter er 
aflåst. Hvis låsen ikke virker, så ret henvendelse til 
havnekontoret med det samme. 
Der er også forsvundet hele toiletruller fra de offentlige toiletter. 
Dette er simpelt tyveri og vil blive anmeldt til politiet, såfremt det
opdages. 

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Kassereren meddelte, at der p.t. er overskud i budgettet, men 
året er heller ikke slut endnu. Vi har brugt en del på 
vedligeholdelse og køb af materialer, maling og indbo. Ølsalget 
er steget en del.

4. Kommunikationsudvalg Intet nyt.

       5. Husudvalget Der er indkøbt maling til udvendig side af huset, og dette 
arbejde går snarest i gang. 

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der har ikke været møde siden sidste VBK bestyrelsesmøde.
Havnens har modtaget en rapport om havnens tilstand, og der 
kan forventes nogle større dyrere vedligeholdelsesarbejder i de 



kommende år. 
Finn (kok) indtræder som VBK repræsentant i havnebestyrelsen
i stedet for afdøde Finn Løye. 

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt.

Aktiviteter. I nyhedsbrevet kommer der muligt til at stå noget om en tur til 
redningshelikopterne i Tune.
Bådudstilling i Ishøj havn.
Mink der bliver fanget i Vallensbæk Havn.
Samt måske foto af en ubåd, der sejler gennem Danmark (det 
er den russiske). 

9. Eventuelt Den nye brugsaftale for lokalet er trådt i kraft. Nye reservationer
betaler gebyr. 

Næste møde tirsdag den 12. september 2017. 


