
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 279

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 13. marts  2018 Kl. 19.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

Tilstede: Per, Jørgen, Lene, Yvonne og Dennis

Afbud: Bob, Finn, Henrik, Hans, Erik og Lars Peter

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 278 blev godkendt af de fremmødte

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Per gjorde opmærksom på at udhængsskabet nu er ajourført.
Bob er langtidssyg, bestyrelsen henstiller til havnebestyrelsen at
Bobs suppleant som havnebestyrelsesmedlem (Dennis) 
indkaldes.
Der står 5 cykler foran klubhuset , der har stået der mere end et
halvt år, de flyttes nu ned til havnekontoret som hittegods, dette 
skrives også i nyhedsbrevet.
Der opsættes igen, igen skilte i klubhuset om at huset er og skal
være røgfrit.
Det nye adgangssystem med brik til klubhuset og toiletterne er 
installeret og fungerer fint. Det gamle nøglesystem omstilles lige
efter Påske, således at kun bestyrelsens nøgler virker til låsene.
Medlemmerne vil herefter kun have adgang ved brug af en brik. 
Det kan enten være den samme som til pullerterne, eller med 
en brik man får udleveret på havnekontoret (depositum 100 kr.)
Det gentages og pointeres at man ikke må eller kan stille på 
varmeblæserne manuelt. Hvis man alligevel forsøger og 
systemet går i stykker, får man en regning på reperationen.

 3. Meddelelser fra 
kassereren 

Det nye nøglesystem har kostet klubben 24.000,00 kr.
Vi har siden 1. september 2017 fået 11 nye medlemmer.
Vi har den 13. marts 38 medlemmer der stadig er i restance for 
2018, og der er udsendt rykkere 2 gange.
Derudover ser økonomien fin ud.

4. Kommunikationsudvalg Jørgen udsender et nyhedsbrev med lidt af ovenstående. 
Herunder rygeforbud i klubhuset, nyt låsesystem, 

       5. Husudvalget Der er etableret el-stik til det nye adgangssystem.

Der mangler lukkeskinner / slutblik på yderdørene (Hans).

Vi beder havnefogeden om at stalddørens nye lås bliver justeret
så døren kan lukkes uden brug af vold. 

Oprydning på lager (Per og Dennis).

6. Nyt fra havnebestyrelsen Havnebestyrelsen har brugt meget tid på det materiale, der er 



sendt ud til generalforsamlingen, og som alle kan se, er det ret 
omfangsrigt.
Kranen er blevet godkendt som stationær kran for i år, hvilket 
giver havnen lidt luft til at anskaffe den rigtige kran. Det betyder 
at kranen ikke kører rundt med bådene i foråret i forbindelse 
med søsætningen, og dette vil blive klaret af en lastbil med kran
for de bådejere, der har eget stativ.
Der er blevet ansat en ny havneassistent Lars  Ambrik i stedet 
for Jens. 
I efteråret blev havnens jolle sænket af ukendte gerningsmænd,
det har kostet en ny påhængsmotor.
Benzin- og dieselanlægget er forældet, og en renovering er 
nødvendig.

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt

8. Aktiviteter. Per orienterede om at klubhuset i 2017, medens udlån var 
gratis, havde været brugt 34 dage til private arrangementer, 12 
dage til klub arrangementer og 4 aftener til klub arrangementer.
Allerede nu kan vi se en virkning på, at der er indført betaling. 
Der er kun forudbestilt 6 arrangementer i hele 2018. Det tyder 
på, at udlånet nu er på et acceptabelt leje.
Standerhejsning søndag den 8. april 2018 kl. 1400. 
Arbejdsdag for alle er lørdag den 2. juni 2018 fra kl. 0900.
Havnens dag + loppemarked lørdag den 9. juni 2018 kl. 1000. 
Sankt Hans aften lørdag den 23. juni 2018.  

9. Eventuelt Næste møde tirsdag den 10. april 2018 kl. 1900.


