Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 273
Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 10. oktober 2017 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per Nørgaard
Til stede: Per, Jørgen, Hans, Lene Henrik, Lars Peter, Dennis og Henrik
Afbud: Yvonne
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 272 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen havde igen, igen en længere diskussion vedr. brug
og lån af klubhuset. Vi blev enige om, at der skal laves et
”Velkommenskrift” (husregler) til nye og gamle medlemmer, om
huset, og hvorledes man skal agere i dette.
Per tager kontakt til de personer, der bruger huset meget til
madlavning m.m.
Der skal sendes en mail til Havnefogeden vedr. de både, der
bruges til beboelse på land.

3. Meddelelser fra
kassereren

Jørgen præsenterede det færdige regnskab for 2016/2017, det
ser fint ud med et mindre overskud. Overskuddet er ikke så stort
som sidste år, men det skyldes en del nyanskaffelser som nye
vinduer, ny opvaskemaskine, maling m.v. Budgettet for
2017/2018 ser også fornuftigt ud.

4. Kommunikationsudvalg

Jørgen var næsten færdig med Nyhedsbrev for oktober, der
kommer lidt fra formand og næstformand til dette.

5. Husudvalget

Huset er færdigmalet på 3 sider med rød maling, nordsiden
mangler endnu. Formentlig udsættes maling med den hvide
farve til foråret. Dennis har sat nye LED lamper op på alle 4
sider af klubhuset. De tænder ved mørkeefald.
Der er nu tændt for varmen i huset. Den

må ikke

justeres manuelt.
Der indkøbes ny aflåselig holder til toiletpapir, da der er et
uforholdsmæssigt stort svind i vores toiletruller. Der skal en
dækskinne på køkkengulvet og nyt lys i kontoret/lager.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Optagningen er påbegyndt, og det kører helt som planlagt.
Bådene bliver så vidt muligt anbragt på land efter, hvornår de
igen skal i vandet.
Øjebæen på Q broen er væk. Det var den firkantede bygning,
man kaldte et skib.
Havnens flexjobber fortsætter med forfaldende arbejde, mens

der tages både op.
Havnens redningsstiger på broerne skal udskiftes, der laves et
prøveprojekt på P broen.
Havnen afholder 2 dialogmøder om havnens fremtid, det første
15. november 2017 og det andet 24. januar 2018.

7. VBK’s hjemmeside

VBK.s kalender på hjemmesiden er åbnet, her kan
medlemmerne se, hvad der sker i klubhuset, og hvilke dage det
er udlånt til private fester.
Hjemmesiden er stadig under hackerangreb, så medlemmer er
velkommen til at skrive direkte til bestyrelsens mailadresser.

Aktiviteter.

24. oktober 2017 kl. 1800 Filmaften med spisning
12. november 2017 kl. 1400 Standernedhaling med pølser
21. november 2017 kl. 1900 Generalforsamling
3. december 2017 kl. 1400 Gløg /Julehygge
5. maj 2018 kl. 0800
Fiskekonkurrence og fiskeudstyrs-

loppemarked

9. Eventuelt

Under bestyrelsesmødet konstaterede bestyrelsen at kloakken
var forstoppet, problemet er efterfølgende løst med slamsuger.
Fiskekonkurrenceudvalget vil næste gang forsøge at afholde
loppemarked med fortrinsvis fiskeudstyr i forbindelse med
afslutningen på dagen med indvejning af præmiefisk og
grillpølser til deltagerne.
Strikkecafeen i VSKs juniorhus har igen åbent for alle. Hver 2.
tirsdag i hver måned kl. 1900 mødes man med strikketøjet,
snakketøjet og drikker kaffe. Alle er velkomne.

Næste møde 14. november 2017.

