
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 289

mødet afholdtes i VBKs klubhus tirsdag d. 12. marts 2019 Kl. 1830

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

Tilstede:. Per, Jørgen, Bob, Dennis, Susie, Hans, Finn, Lene, Edna, Lars  Peter og Lars 
Rudskov

Afbud: Svend

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 288 fra 120219 blev godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Orientering om renovering af klubhuset blev flyttet til punkt 5, da
formanden mente, at det ville tage en del af tiden i aften. Der 
blev nedsat et udvalg til at tage sig af renoveringen. Udvalget 
består af Per, Dennis, Hans, Lars Peter.

Formanden ønskede at punkt 4 og 8 byttede plads i 
dagsordenen, dette vil ske fremover.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Jørgen gennemgik regnskabet for 2018/2019, det ser fornuftigt 
ud. Vi har fået 10 nye medlemmer, men vi har stadig 25 
restanter.
Jørgen har købt ny printer.

4. Aktiviteter. Kranfest og kraninvielse den 1703219 kl. 1500. Det holdes i 
VBKs lokaler med pølser og drikke. 
”Pudsemad” den 30. og 31. marts for dem der gør både i 
stand, husk tilmelding til Per. Per sørger for indkøb.
”Banko” den 4. april. Vi afventer henvendelse fra VSK om det 
bliver til noget.
Standerhejsning den 7. april kl. 1400. Finn sørger for pølser.
Fiskekonkurrence og Se min båd den 11. maj. Tilmelding til 
Per. Der skal betales 75 kr. for fiskekonkurrencen og 20 kr. for 
efterfølgende pølse. Vi skal finde en, der kan hjælpe Finn. 
Tilmelding og betaling sker til Per.
Arbejdsdag søndag den 12. maj i VBK. Kl. 1000. Der vil 
efterfølgende være mad til deltagerne. Per laver arbejdsliste. 
Havnens dag og Maritimt loppemarked den 25. maj. Vi 
mangler en frivillig, der kan hjælpe til. 
Sankt Hans den 23. juni. 

       5. Husudvalget Per og Dennis orienterede om hvad der var sket siden sidste 
bestyrelsesmøde og fremlagde, hvilke muligheder vi har.

Bestyrelsen diskuterede hvorledes vi skulle gribe tingene an og 



Jørgen gav en oversigt over de økonomiske muligheder.

Bestyrelsen nedsatte et renoveringsudvalg med Per, Hans, Lars
Peter og Dennis.

Dennis laver oplæg til et udbudsmateriale.

Per orienteredenomat der vat købt div. Ind til foråret.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Renoveringen af broerne E – R OG Q er påbegyndt under 
vandet (bolte i div. kryds mm.)
Indsejlingen bliver i april/maj uddybet til 3 meter, og der bliver 
lagt bøjer ud til et indsejlingsløb. Vejen ved kano/kajakhuset 
bliver asfalteret i juni måned.
Brændstof anlægget er meget nedslidt og skal udskiftes, der er 
ingen termin for dette pt.
Der er opsat en del redningsstiger på broerne, men der mangler
stadig at blive opsat 40, de kommer til efteråret.
Anlægsgartneren er godt i gang med beskæring af træer og 
buske. Det ventes at være afsluttet i april.
Der er ekstraordinær generalforsamling den 1. april. 
Det holdes i VBKs lokaler. 

7. VBK’s hjemmeside Dennis laver et oplæg til, hvordan man bruger vor postkasse 
(baadklubvbk@gmail.com), kalender og drev i ”skyen” til næste 
bestyrelsesmøde. 

8. Kommunikationsud-
valg

Nyhedsbrevet vil nævne emnerne fra punkt 4. 

9. Eventuelt Næste møde 9. april 2019 kl. 1830.


