Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 275
Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 14. november 2017 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per Nørgaard
Til stede: Per, Jørgen, Bob, Dennis, Hans og Lene
Afbud: Yvonne, Henrik og Lars Peter
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 273 blev godkendt af bestyrelsen.
Referat nr. 274 fra ekstraordinært bestyrelsesmøde godkendt.
Referatet er ikke offentligt.

2. Meddelelser fra formand

og
bestyrelsesmedlemmer

De 2 eksklusioner, som bestyrelsen besluttede på et
ekstraordinært bestyrelsesmøde, er ført ud i livet. De 2
ekskluderede har ikke gjort indvendinger. Det betyder, at de er
udmeldt og ekskluderet, men de kan få deres eksklusion prøvet
ved førstkommende generalforsamling.
Eksklusionen betyder, at de ikke længere har adgang til
klubhuset, samt klubbens faciliteter. De kan heller ikke få
adgang til klubhuset som inviteret af et andet medlem. Såfremt
dette sker, kan det få konsekvenser for medlemmet, der har
lukket dem ind.
De ekskluderede er: Frank Hansen og Christian Vestergaard.
Standernedhalingen forløb stille og roligt. Der var ca. 40
fremmødte, som overværede, at standeren blev skudt ned, og
den gamle stander blev givet væk til Finn Kok, for hans indsats
med at holde fiskekonkurrencen i gang forår og efterår.
Efter sangen var der pølser og drikke til fremmødte medlemmer.

3. Meddelelser fra
kassereren

4. Kommunikationsudvalg

Der er siden sidst kommet 4 nye medlemmer.
Bestyrelsen besluttede at afmelde vores moms registrering, idet
den ikke tjener noget formål.
Udenfor klubhuset er der en kloakpumpe, som tilhører havnen.
Strømtilførselen var gået i stykker, og for ikke at grave hele
vejen op, blev der opsat en bimåler ved VBKs klubhus. Dette
betyder, at Havnen tilbagebetaler kloakpumpens strømforbrug
til os, således vi ikke får ekstra udgifter til strøm grundet dette.
Et par medlemmer, der var i restance til VBK for medlemskab,
har nu forladt havnen. Pengene var i forvejen afskrevet.
Jørgen skriver i Nyhedsbrevet om: generalforsamlingen den 28.
november, gløgg den 3. december, samt måske en historie om
Røsnæs fyr, der nu er slukket.

Der kommer nye regler om bundmaling fra januar 2018, og det
bliver interessant at se, hvor meget reglerne nu igen bliver
strammet op. Dette nævnes også i Nyhedsbrevet.

5. Husudvalget

Der var rent og ingen madrester i køleskabet (siden søndag).
Komfur og ovn trænger til en ordentlig rengøring. (Dennis).
Vi skal have en ny opslagstavle i entreen. (Hans).
Ny toiletrulleholder på toilettet. (Per).
Vi ændrer sikringer i el. tavlen fra diazt til automatsikringer.
(Dennis).
Bestyrelsen besluttede, at vi skal prøve med professionel
rengøring i en periode 1. gang om måneden. (Dennis).
Reparation af klokken. Den havde åbenbart fået et ordentligt
slag, og beslaget var knækket. Vi blev enige om at købe en
messingkæde til at hænge den i. (Dennis).
Brugsanvisning til opvaskemaskinen i lamineret udgave – 2 stk.
(Bob).
Maling af husets vestlige væg samt maling af de hvide vinduer
udvendigt, udsættes til foråret.
Der skal skaffes en ny stige til indvendig brug (Per).
Nye kopper indkøbes (Bob).

6. Nyt fra havnebestyrelsen Havnebestyrelsen havde møde den 6. november. Her
manglede der 45 både, der var på listen til at blive taget på
land.
Kranen er ved at være slidt op, og kan ikke godkendes uden
større reparation til foråret. Dette emne vil Havnebestyrelsen
orientere om på dialogmødet onsdag den 15. november.
Bobleanlægget i vandet skal efterses og renoveres. Ved samme
lejlighed vil man efterse pæle under vandoverfladen med
dykker.
Havnen indfører nyt nøglesystem med elektronisk brik i løbet af
december /januar. VBK tilslutter sig systemet, således at
klubhus og toiletter bliver en del af dette system.
Havnen ser, det er nødvendigt med en ”Stormflodsforsikring”
der dækker op til 1. mill. kr. Prisen er rimelig.
Bådejere, der ligger på B pladser i havnen, vil få brev om, at de
bør flytte deres båd for vinteren.
Den sunkne båd (der sank for et par år siden) er fjernet. Ejeren
har tabt erstatningssag mod havnen.

7. VBK’s hjemmeside

Vi vil prøve at åbne vor kontaktside igen med et ekstra
sikkerhedsniveau via en nummerkode. Det vil sige, at man
modtager en kode, som man skal bruge, når man skriver til os
på hjemmesiden. Dette forhindrer, at vi kan blive ”spammet”
med tusindvis af mails, der lukker hjemmesiden.
Bemærk at havnen også har fået ny hjemmeside. Den skal vi
lige vænne os til.

Aktiviteter.

9. Eventuelt

Vi vil prøve at arrangere en aften til foråret om vedligeholdelse
af bådmotorer. (Dennis).
Til foråret en tur ud og se de nye redningshelikoptere. (Jørgen).

Generalforsamlingen den 28.11.17 blev gennemgået.
Næste møde 12. december 2017.

