
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 284

Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 11. september  2018 Kl. 18.00

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

Til stede: Per, Jørgen, Bob, Dennis, Yvonne, Hans, Finn og Lene

Afbud: Lars Peter, Erik og Henrik

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 281 og 283 blev godkendt. (nr. 282 er tidligere 
godkendt).

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Havnerundfarten og fest i samarbejde med VSK blev 
evalueret af bestyrelsen, og alle syntes, at den var forløbet fint, 
og at der var kommet gang i samarbejdet med VSK på dette felt
er et fremskridt. Der var til festen 2 orkestre, telt, helstegt 
pattegris, og god stemning. Der blev udvekslet standere mellem
VBK og VSK. Turen til Kbh. i 11 forskellige både var 
spændende og interessant.
I forslaget til den nye finanslov, er der afsat adskillige millioner 
til nedsættelse af forsikringsaften på forsikrede både. Hvis det 
bliver vedtaget vil det betyde mellem 30 – 40 % besparelse på 
forsikringerne. Vi venter i spænding. 

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Jørgen gennemgik regnskabet og de restanter, der er i dag. Per
ville gerne skrive og ringe til de medlemmer der ikke har betalt 
for 2018. Hvis der ikke betales, vil de blive ekskluderet, og vi vil 
tage tabet i dette regnskabsår.

4. Kommunikationsudvalg Nyhedsbrevet:
Jørgen skriver om Havnerundfarten og festen som helhed, Per 
skriver om sejlturen.
Arbejdsdag for alle medlemmer lørdag 22. september kl. 1000
Standernedhaling søndag den 4. november kl. l1400.
Der er generalforsamling den 13. november kl. 1830.
Julearrangement med sild og flæskesteg lørdag den 8. 
december kl. 12.00, pris 50,00 kr. pr. hoved, tilmelding 
nødvendig.
Gamle telte / pavilloner gives gratis væk. De ligger på loftet og 
man skal selv fjerne dem. (Ingen garanti for hvor mange dele 
der er).
Værktøj efterlyses stadig. VBK mangler alt i brugt værktøj. Kom 
og giv os en gave. 

       5. Husudvalget Vi har arbejdsdag lørdag den 22. september kl. 1000, Per laver 
en arbejdsliste. Vi skal have malet sidste udvendige væg rød, 



udvendige vinduer hvide, liste på linoleum. Pudse vinduer m.v.

Dennis tager sig af de 4 el-stik ved gulvet, der er defekte, samt 
rottehuller.

Alle ser efter hvilke muligheder der er for endnu en gang at få 
en nødhjælpskasse i huset.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der har været 296 gæstedøgn (ca. 20.000 kr) i Vallensbæk 
Havn i 2018, hvilket er en fremgang på 40 %, havnen ser på en 
mere moderne opkrævningsform i stedet for kuverter med 
kontanter.
Der er søgt og fået tilladelse til uddybning af indsejlingen i 
samarbejde med Ishøj.
Der vil blive indkaldt til informationsmøde om kranprojektet i 
oktober/november, evt. sammen med dialog mødet.

7. VBK’s hjemmeside Hjemmesiden kører som den har kørt de sidste 6 mdr. Vi har 
ca. 200 til 300 besøgende pr. mdr. Der er allerede lagt nye 
billeder på fra Havnerundfarten.

Aktiviteter. Blev behandlet under punkt 4.
Julearrangementet. Bestyrelsen vil prøve noget nyt, da der ikke 
er den store interesse for gløgg og æbleskiver. Derfor prøvet vi 
et lille sildebord. Medlemmer får 1 øl og 1 snaps, samt lidt mad. 
Prisen er sat billigt til 50 kr. pr. mand. Der er krav om tilmelding. 
Man er først tilmeldt, når der er betalt. 

9. Eventuelt Lene og Yvonne meddelte, at de ikke genopstiller ved næste 
generalforsamling. Hvis der er interesserede medlemmer, som 
ønsker at være i bestyrelsen, må de meget gerne rette 
henvendelse til Per Nørgaard snarest. 

Næste møde tirsdag 9. oktober kl. 1830.


