
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 293

mødet afholdtes i T-huset, Vallensbæk Havn grundet klubhusrenovering tirsdag d. 10. 
september 2019 kl. 1830. 

Referent: Per

Ordstyrer: Per

Tilstede:. Per, Jørgen, Finn Kok, Lene, Lars Peter, Bob og Hans.

Afbud: Dennis, Edna, Lars Rydskov og Svend.

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. 291 fra 14/5-19 og 292 fra 11/6-19. Ingen bemærkninger

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer 

Formanden orienterede om status på 
klubhusrenoveringen. Der går planmæssigt fremad og 
tidsplanen bliver overholdt. Indtil videre har der ikke været 
nogen fordyrende ”overraskelser” i byggeriet. Forskellige 
bestyrelsesmedlemmer laver løbende opgaver i huset, 
således håndværkerne ikke går i stå. Herunder flytning af 
el-kabler, ændring af rørføring og kloak på toilet og i 
køkken. Der føres løbende tilsyn med arbejdet. Der har 
været og vil vedblive at være en del planlægningsarbejde 
fra bestyrelsens side.
Der er optaget fotos af renoveringen. 
Bestyrelsen aftalte indbyrdes yderligere fordeling af 
arbejdet, medens håndværkerne er i gang. 

Formanden oplyste, at han var blevet kontaktet af 2 
medlemmer af VBK i forbindelse med, at et tredje 
VBK medlem havde fået et brev fra Havnen omkring 
ophold og beboelse i havnen. Formanden var ikke 
orienteret om dette. Ved gennemgang af de sidste 4 
referater fra Havnebestyrelsens møder, er det nævnt, 
hvori problemet består.
VBKs bestyrelse har den holdning, at vi ikke kan 
intervenere i havnens beslutninger omkring ophold og 
beboelse i havnen.
Formanden påpegede, at han ønskede underretning, når 
sådanne emner var på dagsordenen i havnebestyrelsen. 

3. Meddelelser fra   

kassereren

Kassereren orienterede om de foreløbige udgifter i 
forbindelse med renoveringen. Budgettet i forbindelse med
dette er overholdt.



7 medlemmer er blevet slettet grundet årelang restance.
8 medlemmer skylder kontingent for i år. Der arbejdes på 
sagen.
Kontingentindtægten for 2019 er på 131.000 kr. Der er 
242 medlemmer + ægtefæller/partnere. Der er kommet 37 
nye medlemmer i 2019 til dato. 

4. Aktiviteter Den fælles Havnerundfart sammen med VSK er blevet 
aflyst. Der var kun 18 tilmeldte. Sidste år var der over 90 
tilmeldte, og konceptet var det samme. Festkomiteen står 
uforstående overfor den manglende tilmelding, da 
konceptet var helt det samme.
I stedet blev der holdt en frokostsejlads for de tilmeldte, og
vi startede kl. 0900 med 5 både og sejlede til Hvidovre 
Havn gennem Sorte Rende. Der var kun 1 grundstødning. 
I Hvidovre Havn spiste vi frokost i klubhuset med sild og 
smørrebrød, og vendt tilbage til Vallensbæk omkring kl. 
1500. Det var en rigtig hyggelig tur og fantastisk godt vejr.
Synd for alle jer, der ikke var med. 
Der arbejdes på noget Julebanko i samarbejde med VSK.
Standernedhalingen er søndag den 3. november. Vi griller 
som sædvanlig.

      5. Husudvalget Ingen aktiviteter – se under renovering.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der skal muligt skiftes op til 40 pæle, og foretages 
uddybning af bassinet. Der vil koste mange 100.000 kr. 

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt. Men der vil blive lagt billeder op af renoveringen 
af klubhuset. Medlemmerne opfordres til at gå ind og se 
på hjemmesiden. 

8. Kommunikationsudvalg I Nyhedsbrevet vil vi skrive lidt om renoveringen af huset.
Standernedhalingen vil være søndag den 3. november 
2019.

9. Eventuelt Om en lille måneds tid skal vi igen til at bruge frivillige i 
klubhuset. Når betongulvet er tørt, skal der males på 
vægge og loft. Vi overvejer at sætte gipsplader i loftet, så 
hvis der er nogen, der har rådighed over en gipsplade 
løftemaskine samt skruemaskine til gipsskruer, så giv lige 
et praj. 

Når der er malet, skal der lægges linoleum (af et firma). 



Herefter montering af toilet og opsætning af køkken. Så 
der er arbejde til jer alle. 

Næste møde tirsdag den 8. oktober kl. 1830.


