Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 278
Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 13. februar 2018 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Dennis
Til stede: Jørgen, Finn, Hans og Dennis
Afbud: Per, Lene, Yvonne, Bob og Lars Peter
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 277 blev godkendt af de få fremmødte
bestyrelsesmedlemmer.

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Der er kommet nyt låsesystem i klubhuset, medlemmerne kan
bruge den brik, der bruges til at sænke pullerterne i vejen med,
eller få en smart tynd brik på havnekontoret mod et depositum.
Gamle nøgler kan afleveres til kassereren, hvor man så får sit
depositum retur.
Dennis sørger for stikkontakter ved de nye låsecentraler.
Hans sørger for låseblik udvendigt på dørene, beskyttelse mod
indbrud.
Dennis skriver til Smart Clean om nøglesystemet.
Der skal større skilte på varmepumperne, da der er nogle
medlemmer, der har forsøgt at dreje lamellerne få at få mere
varme. Det er kun bestyrelsen der må betjene varmepumperne.
Der er bestilt bænke/ borde til udebrug, bestyrelsen diskuterede
mærkning/fastlåsning til jord.

3. Meddelelser fra
kassereren

Der er sendt opkrævninger ud på i alt 126.000.
De 70, der manglede at betale på daværende tidspunkt, skylder
ca. 35.000, der bliver sendt rykkere ud nu.
Vi har i år til dato fået 8 nye medlemmer
Ellers ser økonomien fin ud.

4. Kommunikationsudvalg

Til Nyhedsbrevet: Jørgen skriver om varmesystemet. Havnens
dag den 9. juni, Maritimt loppemarked 9. juni. Standerophaling
den 8. april. Arbejdsdag den 2. juni og Sant Hans lørdag den
23. juni.

5. Husudvalget

Der mangler tallerkner og bestik i skabe og skuffer, det må vi
have sat i system med antal skrevet i skuffer og skabe.

6. Nyt fra havnebestyrelsen

Havnekontingenter vil i 2018 stige med 5%.
Der er solgt 12 af de 14 både, der var sat i udbud på havnens
hjemmeside, det har indbragt 92.000 kr. – moms. Der mangler
at blive afsat 2 både.
Søsætningen starter den 3. april.
Havnens kontingent for 2018 er udsendt den 13. februar.

Der kan på havnekontoret nu købes skridsikre måtter 60 x 40
cm for 150 kr.

7. VBK’s hjemmeside
Aktiviteter.

Intet nyt
Standerophaling den 8. april
Arbejdsdag den 2. juni

Havnens dag den 9. juni
Maritimt loppemarked 9. juni
Sankt Hans lørdag den 23. juni

9. Eventuelt

Næste møde den 13. marts, det herrens år 2018.

