
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 288

Mødet afholdtes i VBKs klubhus tirsdag den 12. februar 2019 kl. 1830

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

Til stede: Per, Dennis, Jørgen, Sussi, Lene, Edna og Hans

Afbud: Bob, Svend, Finn, Lars Peter og Lars Rudskov

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 287 blev godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Der var kommet foto af bestyrelsen på hjemmesiden. Dennis 
sørger for at siden bliver udskrevet til udhængsskabet samt på 
opslagstavlen i klubhuset.
Klubhusets tilstand. Dennis orienterede om den første mundtlige
rapport, vi har fået fra Lokal Snedkeren vedrørende klubhusets 
synkende gulv. Firmaet har skåret et par huller i gulvet og lavet 
inspektion på konstruktionen under huset. 
Det viser sig, at der er meget råd i det bærende bjælkelag under
gulvet. Det betyder, at vi er nødt til at tage hånd om det nu. 
Bestyrelsen blev enige om, at vi vil undersøge, hvilke 
muligheder der er for at udbedre de skader, der er på huset nu. 
Alternativt skal der undersøges priser på f.eks. nye pavilionner, 
nyt hus, eller renovering af det gamle, hvor tag og ydervægge 
kan bibeholdes. 
Samtidig må vi konstatere at vor rottesikring omkring huset er 
mangelfuld, da vor skørt kun går 8 cm ned i terræn. Der er fyldt 
med rotter under huset, og nu er rottegift lagt ud.
Vi overvejer straks at fjerne eternitpladerne omkring huset, da 
det måske vil give så meget luft og lys, at rotterne selv flytter. 
Bestyrelsen vil indkalde medlemmerne til et orienteringsmøde 
om huset tilstand og hvilke muligheder der er for udbedring, når 
vi har undersøgt dette nærmere. 

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Vi har en balance d.d. på 92.000kr, det er helt svarende til sidste
år, og ser fint ud.
9. februar blev der sendt 100 rykkere ud til medlemmerne 
omkring betaling af kontingent, det er for dårligt.
12. februar var der 15 af disse, der havde betalt.

4. Kommunikationsudvalg Vi gennemgik mulige emner til Nyhedsbrevet.
Kort orientering omkring husets tilstand og rotter.
30. og 31.marts. Pudsefrokost sammen med VSK. Der søges et 
par frivillige medlemmer til at hjælpe med dette.
4. april.  Banko. Der søges et par frivillige medlemmer til at 
hjælpe med dette. 
7. april. Standerhejsning.



11. maj. Fiskekonkurrence med VSK.
12. maj. VBKs arbejdsdag i og omkring klubhuset.
25. maj. Havnens dag samt loppemarked.
23. juni. Sankt Hans.
Dennis og Per laver et oplæg om husets tilstand.
Efterlysning af 2 medlemmer, der har betalt kontingent uden 
navn påført.

       5. Husudvalget Husk, at når man som bestyrelse har nøgle til lageret, så gælder
nøglen også til hoveddørene. Hvis den elektriske dørlås ikke 
virker. Det er sket et par gange.

Der er købt toiletpapir og papirhåndklæder ind, så der er nok til 
foråret.

Der er købt nye lysstofrør, men vi må se på nye indsats til LED.

Andre punkter omkring vedligeholdelse af huset udgår, indtil der 
er afklaring med gulvet og husets tilstand.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Kranprojektet kører på skinner, og det ser ud til at alle tidsplaner
holder, med første søsætning 1.april.
Der vil i løbet af foråret blive uddybet i havneindløbet, med en 
rende et stykke ud med en dybde på 3,5 m. 
Pullerten på Muslingen er flyttet hen til den nye toiletbygning. 
Dette er sket af hensyn til optagning, så vi ikke får 
gæsteparkering på dette område.
Havnens generalforsamling er den 26/2 2019.
Havnen har fået en ny havneassisten ”Bjørn”
Halvdelen af de projekterede nye redningsstiger er ved blive sat 
op, den anden halvdel bliver sat op til efteråret.
Der er camera opsat i miljøhuset, så husk at sortere grundigt.
Prisen for benyttelse af Frihavnsordningen er justeret, så man 
nu skal betale 1/3 af normalprisen i ”miljøafgift”. 

7. VBK’s hjemmeside Kontaktsiden kommer op igen i nyt design, da vi er blevet 
advaret om den gamle teknik ikke var sikker nok.

Aktiviteter. Er nævnt under punkt 4.
Pudsefrokost i samarbejde med VSK. Frivillige søges.
Banko i samarbejde med VSK. Frivillige søges.
Standerhejsning
Fiskekonkurrence. VSK inviteres til at deltage. Det kræver 
tilmelding.
Arbejdsdag i VBK. Der vil være en arbejdsliste klart til de 
frivillige der møder op.

Eventuelt Næste møde: 12. marts 2019 kl. 1830.


