Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 286
Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag den 4. december 2018 Kl. 19.00
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per
Til stede: Per, Bob, Dennis, Sussi, Hans, Finn og Lars Rudskov
Afbud: Jørgen, Lene, Edna, Svend og Lars Peter
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 285 blev godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer:

Det blev besluttet, at bestyrelsesmøder fremover bliver afholdt
fra kl. 1830.
Bestyrelsen konstituerede sig endeligt med Bob som
næstformand, Dennis som sekretær. Bob er stadig husformand,
med Per og Finn som suppleanter for husformanden.
Referatet fra generalforsamlingen er godkendt af referent,
dirigent og formand. Generalforsamling blev evalueret, og den
forløb tilfredsstillende. Ideen med uddeling af stander fra VBK til
fremmødte medlemmer var blevet godt modtaget. Punkter som
blev nævnt af medlemmerne under mødet, vil blive taget op på
bestyrelsesmøderne i løbet af året.
Per og Sussi deltager i samarbejdsmøder med VSK, næste
møde er den 201218.
I forbindelse med vedtagelse af den nye finanslov, er der sat
penge af til en nedsættelse af forsikringsafgiften til staten.
Beløbet faldet fra 1,34 % til 1 %.

3. Meddelelser fra
kassereren

Intet nyt

4. Kommunikationsudvalg

Intet nyt

5. Husudvalget

Der mangler en rotterist på vestlige side af bygningen. Dennis
monterer denne. Tagrende er blevet renset igen. Der skal
virkelighed holdes øje med tilstopning.
Vi mangler stadigt ordentligt værktøj i klubhuset. Der har ikke
været nogen donationer fra medlemmerne. Det overvejes at
købe en værktøjskasse med værktøj. Der er købt en ny
højtryksspuler til brug i og ved klubhuset / ikke til bådrensning.
Der har i 2018 været 12 udlån/lejninger af huset, og der er i
2019 forudbestilt 2.
Der blev diskuteret møbler i klubhuset, da disse er temmelig
slidte, Bob indhenter priser på alternativer til næste møde.

Indvendig maling og udvendig beplantning blev diskuteret,
fortsættes på næste møde.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Dialogmødet blev diskuteret af bestyrelsen, med de oplæg der
blev præsenteret af Vallensbæk Kommune..
Sidste havnebestyrelsesmøde havde primært været om den
nye kran, havnebestyrelsen og leverandør siger at tidsplanen
holder.

7. VBK’s hjemmeside
Aktiviteter.

9. Eventuelt

Intet nyt
Julefrokosten blev gennemgået, Finn har styr på maden. Alle
opgaver blev fordelt.
I fremtiden overvejes, motorkursus, bankospil, samt en
jubilæumsfest, da VBK har 30 års jubilæum i 2019.

Næste møde: 8. januar det herrens år 2019 kl. 1830.

