
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 290

Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 9. april 2019 Kl. 1830

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

Til stede: Per, Jørgen, Dennis, Susie, Hans, Finn, Lene, Edna, Lars Peter og Lars 
Rudskov

Afbud:  Bob, Svend

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 289 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Siden sidst er der ikke sket det store. Standerhejsningen forløb  
som forventet, der var ca. 32 fremmødte og rigeligt med pølser 
– kokken måtte rundt og nøde de fremmødte.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Jørgen gennemgik regnskabet år til dato. Regnskabet svarer til 
det budgetterede. Vi mangler stadig at få kontingent fra nogle 
medlemmer for indeværende år. Der er kommet 5 nye 
medlemmer. Velkommen til dem. 

4. Aktiviteter. Fiskekonkurrence og Se min båd den 11. maj. Tilmelding og 
betaling til Per på mobilpay, tlf. 26786858. 
Arbejdsdag i VBK den 12. maj fra kl. 0900. Der laves en 
arbejdsliste.
Havnens dag og Maritimt loppemarked den 25. maj. Per og 
Susie er tovholdere på dette arrangement. Foreløbige planer: 
loppemarked, ”Det muntre køkken”, udlån af fiskenet til børn, 
gratis kaffe og saft og ?
Sankt Hans den 23. juni,.

       5. Husudvalget Der var ikke de store problemer pt. Per tager sig af div. indkøb. 
Der skaffes en vandslange og koblinger til højtryksspuleren 
inden arbejdsdagen. 

Der bliver stadig gjort rent 1 x månedligt af rengøringsfirma. 

Finn Kok har donereret / udlånt en gasgrill til klubben. Nu skal 
der lige laves plads til den i ”grillhuset”.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Jørgen orienterede om Havnens ekstraordinære 
generalforsamling den 1. april. Betalingsanlægget på 
brændstofstanderen skal udskiftes. Den gamle kran er solgt til 
jernskrot. 

7. VBK’s hjemmeside Dennis havde ikke fået lavet et oplæg til, hvordan man bruger 
vor postkasse (baadklubvbk@gmail.com), kalender og drev i 
”skyen” til næste bestyrelsesmøde, men lovede at det var klar til



næste møde. 

8. Kommunikationsud-
valg

Jørgen laver et april nummer af Nyhedsbrevet.

9. Ombygning af klubhus Dennis fremlagde et oplæg til en udlicitering af projektet og en 
revideret tegning af alternativ 2. Bestyrelsen blev enige om at vi 
kører videre med dette alternativ. Udbuddet rettes til således at 
nedrivning og genopbygning opdeles i 2 projekter.

Byggeudvalget holder møde den 24. april

Eventuelt:       Næste møde den 14. maj 2019 kl. 1830. 

Næste møde 14. maj


