Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 271
Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 12. september 2017 kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per
Tilstede: Per, Bob, Lars Peter, Yvonne, Lene og Dennis
Afbud: Jørgen og Hans
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 269 og 270 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Der har været hærværk i huset fra den 11. til den 12.
september. Hvis nogen har observeret noget mellem mandag
den 11. september til tirsdag den 12 september, hører vi gerne
om det. Henvendelse til formanden.
Sagen undersøges nærmere, og der er nu ryddet op.
For at undgå misforståelser og rygter i forbindelse med brug af
blå elkabler eller uautoriserede kabler, vil VBKs bestyrelse
foreslå til Havnens generalforsamling, at alle pladsstørrelser
skal have et blåt kabel, såfremt de bruger strøm i havnen.
VBK vil også opfordre havnen til at checke, om nogen
overnatter i bådene, der står på land.

3. Meddelelser fra
kassereren

Det foreløbige regnskab for 2016/17 ser rimeligt ud. Kassereren
er på ferie, men har fremsendt regnskabsoversigt til
bestyrelsen.

4. Kommunikationsudvalg

Intet nyt.

5. Husudvalget

En del af huset er blevet malet udvendigt med en flot rød farve.
For at færdiggøre arbejdet, har vi besluttet, at alle der kan og
har lyst, møder onsdag den 4. oktober, kl. 0900 for at male
huset færdigt, så det er gøre vinterklart.
Altså på med malertøjet og nogle handsker, så vi kan lave et flot
klubhus.
Opvaskemaskinen er nu skruet fast, og toiletdøren er lavet, så
døren ikke længere binder.
Et medlem har doneret 48 rødvinsglas til huset efter en
vellykket fest.
Der har været et kraftigt svind i vores bestik. For nogle få
måneder siden blev der indkøbt 50 stk. af hver slags bestik.
Ligesom der blev indkøbt kaffekrus.

I dag er der kun tilbage:
Knive 33, gafler 35, skeer 44, the skeer 24, små gafler 37,
kaffekrus 18.
Det er simpelt hen ikke i orden med sådan et svind. Dersom der
er nogen, der har taget dette med hjem for at vaske det, bedes
de returnere dette.
Da vi opbevarer en ”fyldt” ekstra gasflaske på kontoret, skal vi
have skaffet en mærkat med ”trykflasker fjernes ved brand”.
Som tidligere oplyst, er der indkøbt maling til maling af huset
udvendigt, samt til maling af bænkene.
Dennis har opsat lamper udvendigt, der tænder automatisk ved
mørkefald.

6. Nyt fra havnebestyrelsen

Vallensbæk Havns formand vil indkalde til et formandsmøde
om, hvad der skal ske på havnen så klubberne bliver mere
involveret.
Havnen indkalder til det bebudede informations- og dialogmøde
om bådstativer, bådhåndtering og kranen i november.
Der har været en gennemgang af havnens tilstand, af
ingeniørfirmaet Rambøll. Havnens tilstand ser umiddelbar
fornuftig ud, i forhold til andre havne, dette vil blive uddybet på
den kommende generalforsamling.
Havnen har skiftet energileverandør fra Dong til ??
Der arbejdes på at finde ud af, om Wifi kan genindføres på
havnen.
Der har været runderende vagt fra Securitas på havnen hele
sommeren, dette stopper nu. Der har ikke været de store
problemer, men det har måske været på grund af vejret, som
ikke har animeret til udehygge.
Havnen arbejder på en ny hjemmeside.

7. VBK’s hjemmeside

Snart åbner VBKs kalender på hjemmesiden, hvor man blandt
andet kan se datoer for arrangementer, og man kan se, hvornår
klubhuset er ledigt, såfremt man vil låne det.
Man skal stadig maile eller ringe til Per Nørgaard for at
reservere lokalet.

Aktiviteter.

Fiskekonkurrence lørdag den 16. september 2017. Husk at
melde jer til. Der er kæmpepræmier. Husk at man ikke må
fange store tun. Tag nogle billeder, og det skal nok blive
honoreret.
Maledag i VBK. Klubhuset skal males færdigt. Alle der har lyst
kommer onsdag den 4. oktober fra kl. 0900 iført malertøj.
Filmaften den 24. oktober, ” Amatører til søs” med spisning. Vi
satser på at spise lidt hyggemad, og dernæst se den gode
gamle film. Der vil senere komme nærmere information – men
sæt aftenen af til dette hyggearrangement.
Standernedhaling søndag den 12. november.
Generalforsamling VBK bliver holdt tirsdag den 28. november.
Vi havde planlagt en anden dato, men der er der
kommunalvalg, så det er nok et dårligt tidspunkt.
Helikopterbesøget afventer en dato.

9. Eventuelt

Næste møde 10. oktober kl. 1900.

