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Datoer til kalenderen. 

 

Generalforsamling 

Tirsdag den 28. november var der general-
forsamling i VBK. 

25 stemmeberettigede medlemmer var mødt op. 
Endvidere var der afgivet en enkelt fuldmagt. 

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. 

Formandens beretning blev godkendt. 

Kassereren gennemgik regnskab for det forgangne 
år samt budget for det kommende år og begge 
dele blev godkendt.  

Kontingentet ændres traditionen tro ikke. 

Valg: 

Per Nørgaard blev genvalgt som formand for 2 år. 

Dennis Bøyesen blev genvalgt som bestyrelses-
medlem for 2 år. 

Bob Nørup blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 
for 2 år. 

Finn Rasmussen blev valgt som bestyrelses-
medlem for 2 år. 

Lars Peter Jensen blev genvalgt som suppleant til 
bestyrelsen. 

Erik Pedersen blev nyvalgt som suppleant til 
bestyrelsen. 

Michael Hansen blev genvalgt som revisor for 2 år. 

Finn Rasmussen blev valgt til havnebestyrelsen 
valgt for 1 år, for indskyderne. 

Bob Nørup blev valgt til havnebestyrelsen valgt for 
1 år, for medlemmerne. 

Carsten Muldvad blev valgt som suppleant til 
havnebestyrelsen valgt for 1 år for indskyderne. 

Dennis Bøyesen blev valgt som suppleant til 
havnebestyrelsen valgt for 1 år for medlemmerne. 

Punktet om eksklusion udgik, da ingen af de to 
ekskluderede personer havde ønsket at bringe 
deres sag op på generalforamlingen. 

Den 12. december var der konstituerende 
bestyrelsesmøde og her blev Bob Nørup genvalgt 
som næstformand og Dennis Bøyesen som 
sekretær. 
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Havnens hjemmeside 

Havnen har for nylig fået ny hjemmeside. Har I ikke 
været inde og kikke endnu, så prøv lige. I kan 
blandt andet se et sammendrag af de emner der 
blev debatteret på det første af dialog-møderne. 

Finder I noget I mangler på hjemmesiden, så send 
en mail/snak med Per eller Heidi. 

Glædelig jul og godt nytår 

Ønskes I alle af bestyrelsen og redaktøren. 

Skal I til julefrokost, så slut ikke dagen af som 
ham/hende på billedet herunder. 

Teksten til billedet kunne være – ”Sku’ være gået 
til Louis Nielsen” eller ”Sku’ nok ha’ taget bussen 
hjem” 

 

Husk at passe på Jer selv her i den travle 
julemåned. Alle kan blive trætte efter en hård dag 
– selv ”julemanden”. 

 

 

Og hvad er så lige det -
herunder 

 

Hvorledes vedligeholder du din bådmotor? 

Hvad kan du gøre selv?  
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Hvor tit skal der skiftes olie på motorer og på 
gearkassen? 

Disse spørgsmål er der mange der stiller sig selv, 
derfor vil VBK afholde en aften hvor professionelle 
vil komme og fortælle om marinemotorer -  nye og 
gamle, samt svare på de spørgsmål der kommer 
når man har båd. 

Denne aften vil løbe af stabelen i løbet af marts 
måned. 

 

Dato til kalenderen. 

24. januar 2018 – andet dialogmøde om havnens 
fremtid. Her vil bestyrelsen konkludere på ideerne 
fra det første dialogmøde samt orientere om 
kransituationen. 

08. april – standerhejsning. 

05. maj 2018 – fiskekonkurrence + loppemarked. 

- o0o – 


