Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 285
Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 9. oktober 2018 kl. 18.30
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per
Til stede: Per, Jørgen, Dennis, Yvonne, Finn, Lene, Hans og Lars Peter
Afbud: Bob, Erik. Henrik Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 284 blev godkendt af bestyrelsen, med en tilføjelse til
punkt. 8 julefesten. Der vil være ”1 øl og 2 snaps” pr. mand.

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Dette er sidste møde inden generalforsamlingen, så vi må lige
have en status på, hvad vi har af udeståender.
Sidste arbejdsdag var ikke en succes rent fremmødemæssigt.
Det var kun bestyrelsen + 1 medlem, der mødte op. Det er
medlemmernes hus, og derfor også dem, der skal holde huset
vedlige. Alternativt kan vi blive nødt til at hyre professionelle til
at udføre arbejdet, og dette ved vi alle hvad koster, med
kontingentstigninger til følge. Der kunne uden besvær være
mødt 350 personer, men der kom kun 1….
Henrik Petersen har meldt sig ud af klubben og bestyrelsen, idet
han er flyttet.
En enkelt har blot skrevet sig på kalenderen til lån af huset.
Dette går ikke. Per skal altid underrettes, så vi undgår
dobbeltbookinger.
Det blev vedtaget at uddele en klubstander til alle, der møder op
til generalforsamlingen.

3. Meddelelser fra
kassereren

Per har kontaktet de medlemmer, der skylder kontingent. Dette
har resulteret i, at halvdelen af disse har betalt. Bestyrelsen
aftalte, at vi prøver at sende 2 skyldnere til inkasso med deraf
følgende fogedsag. Hvis dette lykkes, vil alle skyldnere blive
sendt til inkasso. Dette medfører som minimum en ekstraudgift
pr. skyldner på ca. 1.200 kr. + eventuelle advokatomkostninger.
Herefter fremlagde Jørgen regnskab for 2018 og budget for
2019. Det ser OK ud. Der er i årets løb brugt mange penge på
vedligeholdelse og inventar.
Der er kommet 38 nye medlemmer, og der er selvfølgelig også
en del, der er holdt op, idet de har solgt båd eller er flyttet.

4. Kommunikationsudvalg

Per laver indkaldelse og dagsorden til Generalforsamlingen, så
det kan blive sendt ud rettidigt.
I Nyhedsbrevet omtales kommende arrangementer, samt en
omtale af arbejdsdagen.

5. Husudvalget

Der er købt en ny nødhjælpskasse, vi håber at den får lov til at
blive i klubhuset.
På arbejdsdagen blev der malet de manglende gavle, vinduer
og lavet noget el arbejde mm. Døren til rummet med grillen er
justeret, så den nu kan åbne uden besvær. Men der mangler
stadig en del, i skrivende stund mangler stadig maling af 1
vindue og 1 dør, før vi kan sige, at huset er vinterklar. Der
overvejes en ny arbejdsdag.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Havnebestyrelsen har indgået kontrakt med en leverandør om
ny kran, ligeledes er der kommet 80 stativer, der skal samles,
alle er velkommen til at hjælpe havnens personale.

7. VBK’s hjemmeside

Dennis orienterede om vor hjemmeside, hvor vores kontaktside
stadig bliver spammet. Kontaktsiden vil ikke blive genåbnet
foreløbig, men hjemmesiden fungerer. Dennis mangler fotos,
han kan offentliggøre på hjemmesiden.

8. Aktiviteter.

Standernedhaling 041118 kl. 1400 med grill-pølser.
Generalforsamling 131118 kl. 1830.
Julearrangement 081218 kl. 1200. Der bliver serveret sild samt
flæskesteg til ikke sildspisere. Pris 50 kr. pr. mand. Tilmelding
er nødvendig. Man er først tilmeldt, når der er betalt.
Der kan indbetales på klubbens konto eller på mobilpay til Per
Nørgaard, tlf. 26786858. Husk navn og antal.

9. Eventuelt

Generalforsamlingen blev gennemgået og opgaver uddelegeret.

