Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 287
Mødet afholdtes i VBKs klubhus tirsdag den 8. januar 2019 kl. 1830
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per
Til stede: Per, Bob, Dennis, Jørgen, Susie, Hans, Finn og Lars Peter
Afbud: Lene, Edna, Svend og Lars Rudskov
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 286 blev godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formand

VSK søger medhjælpere til afvikling af aftensejladser i 2019,
Dennis sætter det på hjemmesiden og det nævnes i
Nyhedsbrevet.
Punktet om eventuelt nye møbler, blev udsat til næste møde, da
der ikke var indhentet priser. Muligheden om at indhente tilbud
fra en møbelpolstrer til renovering af nuværende møbler blev
nævnt. Per nævnte, at en sådan stor investering skal være med
i budgettet på næste års generalforsamling, således
medlemmerne kan forholde sig til det.
Der er sat ny kalender op i klubhuset. Ingen ”udlån” skriver sig
på uden efter aftale med formanden.
Der blev diskuteret indvendig maling af vægge, lofter og
vinduer, dette er dog skudt til hjørne, da bestyrelsen er af den
mening, at vi må have en afklaring af gulvet først. Vi blev enige
om, at få en tømrer til at åbne under gulvet og se, hvordan det
underliggende ser ud og komme med en professionel vurdering
af husets tilstand og en pris på, hvad det vil koste at udbedre.
Dennis sætter dette i gang. Per forsøger at finde gamle
tegninger eller fotos af fundamentet.

og
bestyrelsesmedlemmer:

3. Meddelelser fra
kassereren

4. Kommunikationsudvalg

Der er sendt opkrævninger ud for 120.000 kr. i kontingent pt. og
vores økonomi ser fin ud.
Per vil prøve at lave en fogedsag på en eller flere af de 7
skyldnere, vi har fra tidligere år. Vi har et udestående her på
5.400 kr., vi gerne vil have ind. Vi afventer lige foråret, når
bådene er i vandet.
Der er brugt en del penge på medlemsarrangementer.
Vi gennemgik forårets arrangementer.
31/3 ”Pudsefrokost” sammen med VSK
7/4 standerhejsning kl. 1400
11/5 Fiskekonkurrence
12/5 VBKs arbejdsdag
25/5 Havnens dag samt loppemarked
23/6 Sankt Hans Grill

5. Husudvalget

Vi skal have indkøbt en vandslange til vores højtryksspuler.
Afventer det kommer på tilbud til foråret.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Kranprojektet forløber planmæssigt, og det ser ud til at alle
tidsplaner holder. Fundamentet til kranen er blevet trykprøvet
med tilfredsstillende resultat.
Der vil i løbet af vinteren blive uddybet i havneindløbet, med en
rende et stykke ud, denne rende vil blive afmærket med 4 bøjer.
Pullerten på Muslingen vil blive flyttet hen til den nye
toiletbygning af hensyn til optagning ved kranen, så vi ikke får
gæsteparkering på dette område. Der har været lidt tyveri på
havnen, og alle bedes være opmærksomme.
Havnens generalforsamling er den 26/2 2019.
Der vil snart komme datoer ud til havnens medlemmer om
hvilken dag, de skal i vandet.

7. VBK’s hjemmeside

Kontaktsiden kommer til at virke igen, og Dennis vil orientere
om, hvorledes man fremover kan skrive på kontaktsiden.
Der kommer foto af klubbens bestyrelsesmedlemmer på
hjemmesiden og ved opslag inde i klubhuset.

Aktiviteter.

9. Eventuelt

Per og Susie havde været til møde med repræsentanter fra
VSK. De gennemgik de tiltag, der er i støbeskeen i samarbejde
med VSK.
Omkring aktiviteter med eller uden VSK kan nævnes: VBKs
Jubilæumsfest, Banko, Pudsemadder, strikkecafé,
Fiskekonkurrence, Åben båd dag – se hinandens både,
fredagsbar, Havnens dag + loppemarked, havnerundfart fester,
pensionist sejlads.
Vi skal bruge nogle frivillige til alle disse aktiviteter, og enhver
der har lyst til at give en hånd med, kan ringe til formanden og
melde sig til. Dette nævnes tillige i Nyhedsbrevet.
Nytårskuren for bestyrelsen bklev tilrettelagt.
Næste møde: 12. februar 2019 kl. 1830.

