Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 280
Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per
Til stede: Per, Jørgen, Dennis, Yvonne, Hans, Lene og Lars Peter
Afbud: Bob og Finn, Erik
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 279 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Per orienterede om, at Vallensbæk kommune har forespurgt om
VBK havde nogle indsigelser mod det planlagte
”Havsvømmebad” nord for havneindsejlingen.
Vi havde et flot fremmøde til vor standerhejsning i år, der var ca.
60 fremmødte i det gode vejr.

3. Meddelelser fra
kassereren

Økonomien ser som sædvanlig god ud, men det er trist, at vi
stadig har 29 medlemmer, som ikke har betalt kontingent for
2018 trods flere rykkere. Der skal indkøbes nye store standere
til næste år.

4. Kommunikationsudvalg

Jørgen skriver om havnens dag m.m.

5. Husudvalget

Det blev besluttet at bestyrelsen vasker viskestykkerne på skift.
Strømforbrug, slid m.v. dækkes med 25 kr. pr. gang.
Det er vigtigt, at vinduer og den østlige side af huset males
snarest.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der er problematik omkring visse grejhuse, med at skaffe
andelshavere, når gamle andelshavere forlader havnen. I
henhold til reglerne skal der være 3 andelshavere pr. stok.
Søsætningen er i gang, men er generet af det kolde vejr, der
har været 13 udsættelser, og 5 er udeblevet fra en berammet
søsætning, det er ikke i orden.
Da der blev lukket for vandet i efteråret blev rørene ikke blæst
tomme, det har resulteret i, at vi har 2 til 3 frostsprængninger pr.
bro. Så I øjeblikket er der ikke vand på broerne.
Vor flexjobber er syg, hvilket har givet et ekstra pres på det
øvrige personale.
Der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den
17. maj i havnen.
Der bliver indkøbt en ny hjertestarter, da den gamle ved
havnekontoret er slidt op og for dyr at reparere.
VSK afholder 3 kapsejlsaser i sejlsæsonen, 10/5. 9-10/6 og 13-

14/10.
VBKs suppleant til havnebestyrelsen er indkaldt under Bobs
sygdom.

7. VBK’s hjemmeside
Aktiviteter.

9. Eventuelt

Intet nyt
Vor arbejdsdag der var planlagt til den 2/6 rykkes frem til
torsdag 24/5. Dagen faldt sammen med havnens
oprydningsdag.
Vallensbæk Havn er i år med til FLID's havnedag ”Vild med
vand”, der afholdes den 9. juni. Havnen opstiller en række telte
over for restaurant Krabben og laver en plancherute på
Muslingen, der viser hvorledes Vallensbæk Havn er blevet til.
VSK afholde kapsejlads med mulighed for at blive sejlet ud og
se en kapsejlads tæt på.
VBK afholder samme dag den 2/6 ”Maritimt loppemarked”, hvor
vi også inviterer VSK'er til at komme og sælge deres ting og
sager.
Næste møde 8/5 2018.

