
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 292

Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 1830

Referent: Per Nørgaard

Ordstyrer: Per

Tilstede: Per, Jørgen, Bob, Hans, Lene, Finn

Afbud: Lars Peter, Lars Rudskov, Svend, Edna, Dennis 

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. 291. Referatet var ikke sendt ud til bestyrelsen. Godkendes næste 
gang. 

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemgået. 
Bestyrelsens forslag om renovering af klubhuset blev vedtaget 
med 22 stemmer for forslaget og 2 stemmer imod. Forslaget 
herefter vedtaget. Det indebærer, at vi har valgt 
Lokalsnedkeren, Vallensbæk Strandvej, til at renovere 
klubhuset.
Der vil være noget arbejde som medlemmerne skal lave på 
frivillig basis. Dette vil medlemmerne høre om senere. Der er 
simpelthen ikke penge til, at vi betaler os fra alt arbejdet.
Vi har fravalgt at indkræve ekstra kontingent eller særlige 
indskud. 
Yderligere information om det videre forløb, står i det forslag, 
som medsendes generalforsamlingsreferatet til medlemmerne. 
På mødet i dag blev der talt om anbringelse af containere til 
indboet fra klubhuset, og så snart håndværkeren har meddelt 
en startdato, vil medlemmerne blive underrettet, så de kan 
forberede sig på noget frivilligt arbejde på specifikke datoer.
Der vil være en del planlægning og logistik, som skal 
overholdes, da medlemmerne skal lave arbejde på klubhuset, 
når det passer ind i håndværkernes tidsplan. 
Bestyrelsen er enige om, at når huset er færdigrenoveret, vil der
blive holdt en god fest for de frivillige, der har deltaget i 
renoveringen af huset. Glæd jer til dette. 
Alle der vil / kan deltage i renovering er velkomne til at skrive til 
Per Nørgaard,   wrx07423@gmail.com   . I kan også melde jer 
til de enkelte datoer, som bliver meldt ud senere. Der vil 
selvfølgelig være noget at spise og drikke ved fremmøde, men 
det kræver, at I har meldt jer til. 
Efter opfordring fra et medlem omkring forsikringsforhold ved 
frivilligt arbejde, har bestyrelsen undersøgt dette. Vi vil 
formentlig tegne en forsikring, således I er dækket under en 
eller anden form, medens I laver frivilligt arbejde. 
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3. Meddelelser fra 
kassereren 

Der er kommet 26 nye medlemmer. Der har selvfølgelig også 
været noget naturlig afgang. 11 medlemmer er i restance, og 
der arbejdes hårdt for at indkræve pengene.

4. Kommunikationsudvalg Emner til Nyhedsbrevet:
Sankt Hans aften. Her køber Bob kul til grillen, og der opfordres
til almindelig medlemshygge med egen mad over grillen.
Havnerundfart er den 7 september 2019. Det starter med 
morgenmad og derefter sejlads til Kbh.s Havn, hvor der spises 
frokost. Retur til Vallensbæk, hvor der er grillmad. Der vil også 
være musik. Grundet renoveringen af VBKs klubhus, holdes det
denne gang i VSKs lokaler. Men festen bliver nogenlunde som 
sidste år, hvor det var en succes. 
Vi har en jubilæumsfest til gode. Dette afventer et færdigt og flot
hus. 

       5. Husudvalget Der er intet nyt, da al vedligeholdelse er sat i bero indtil huset er
renoveret. 

6. Nyt fra havnebestyrelsen Resten af sæsonen i foråret/ sommeren vil der være 
søsætninger på tirsdage. 
Der er igen vagtselskab som går rundt på havnen, hvis nogen 
oplever noget uheldigt, skal de ringe til politiet på 114 og få 
registret hændelsen. Det vil være vigtigt i det fremtidige arbejde.
Der kommer et nyt betalingsmodul i brændstof tanken, da den 
gamle er slidt op. 

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt.

Aktiviteter. Sankt Hans aften søndag den 23. juni.
Havnerundfart den 7. september.

Medlemmerne opfordres til at melde sig til, når 
renoveringsprojektet går i gang. Uden medlemmernes indsats, 
blive huset ikke færdigt. 

9. Eventuelt Bestyrelsen havde en lang snak om, hvad man kan gøre for at 
aktivere medlemmerne. Vi vil så gerne have, at I kommer I 
klubhuset, men hvad kan aktivere jer eller interessere jer ?

Næste møde tirsdag den 13. august 2019. Intet møde i juli. 


