
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 276

Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d.  12. december 2017 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per Nørgaard

Til stede: Per, Jørgen, Dennis, Finn Kok, Hans og Lars Peter.

Afbud: Yvonne, Bob, Henrik, Lene og Erik Petersen

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 275 blev godkendt. 

2. Meddelelser fra 
formand og 
bestyrelsesmedlemmer 

Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse. Desværre 
var der ikke opnået kontakt til den nyvalgte suppleant Erik 
Petersen. Det rettes der op på.
Bestyrelsen konstituerede sig derefter med Bob Nørup som 
næstformand og Dennis Bøyesen som sekretær.

Der vil blive installeret nyt briklåsesystem på havnen og i div. 
Klubhuse formentlig inden jul. De gamle nøgler vil virke indtil 
alle har fået byttet deres nøgle til ny brik. Der vil blive skrevet ud
om dette skifte til alle medlemmer. Da der ikke længere vil være 
nogen kode, vil par formentlig få behov for 2 brikker.
Evaluering af rengøringen udsat til næste møde. 
Formanden kunne konstatere, at der tilsyneladende var kommet
ro i havnen og i klubhuset efter tiltag mod et par medlemmer. 

       3. Meddelelser fra      
kassereren 

Klubbens økonomi ser god ud, men vi har stadig nogle få 
debitorer fra 2016/17. En enkelt har netop betalt. Der kom 5 nye
medlemmer i 2. halvår af 2017.
Der er kommet ny elmåler, der kan fjernaflæses.
Vandforbruget for 2017 er på 48 m3.

4. Kommunikationsudvalg Jørgen skriver nyhedsbrev, Dennis laver indlæg om en 
”motoraften”. Standerhejsning er sat til søndag den 8/4 2018.

       5. Husudvalget Udluftningsristene rundt om klubhuset skal alle rottesikres, Hans
har lavet alu plader, der ligger på lagret. Dennis køber nye riste i
stål.

Der er bestilt nyt komfur, der installeres i  uge 51.

Der er kommet nyt lys på lageret.

Der er stadig overvejelser om nye udendørs bænke / borde. Der
rettes henvendelse til forskellige produktionsskoler.

6. Nyt fra 
havnebestyrelsen 

Der har ikke været noget havnebestyrelsesmøde siden sidst.
Havnebestyrelse arbejder intenst med et oplæg til næste 
dialogmøde, dvs en løsning på kranen mm.



7. VBK’s hjemmeside Kontaktsiden sættes op igen fra 1. januar. Så kan 
medlemmerne igen skrive til os.

Her i vinterperioden har vi ca. 150 til 200 besøgende på 
hjemmesiden pr. måned.

      8.Aktiviteter. Vi vil arrangere en klubaften om vedligeholdelse af bådmotorer, 
det vil løbe af stablen i formentlig marts måned. (Dennis står for 
dette)
Der påtænkes en udflugt for at se de nye redningshelikoptere. 
(Jørgen tager sig af dette).

9. Eventuelt Generalforsamlingen blev evalueret. Enighed om et godt og 
roligt forløb. Bestyrelsen diskuterede det fremmøde der havde 
været på sidste møde. 25 fremmødte stemmeberettigede (+ en 
del påhænger) er under 10% af medlemstallet. Hvad kan vi gøre
for at gøre det mere interessant for medlemmerne?  Der kom 
strøtanker om eventuel spisning ved generalforsamlingen, eller 
salg af klubstander med rabat, eller hvad skal der til?

Næste møde er tirsdag den 9. januar kl. 1900 i det herrens år 
2018.


