
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 294

mødet afholdtes i T-huset (venligst udlånt til os) tirsdag d. 8. oktober 2019 Kl. 1830

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

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

Afbud:  Bob, Lars  Peter, Svend. 

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 293 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Per oplyste at der havde været 5 udlån af huset år til dato.

Generalforsamlingen d. 261119.:

Bestyrelsen gennemgik generalforsamlingen, der afholdes den 
26. november kl.1830. Den vil blive afholdt i VSK's lokaler, hvis 
vort eget klubhus ikke er færdigt. Ellers er dagsorden som det 
plejer.

Vi skal finde 2 suppleanter til bestyrelsen, idet Lars Peter gerne 
vil stille op til bestyrelsesmedlem, hvor der er en ledig post. 
Interesserede må gerne melde sig. Per oplyste, at han ville 
foretrække nogle, der også ville deltage aktivt i 
bestyrelsesmøderne og i diverse arrangementer. Der er ingen 
grund til at stille op, hvis man kun er bestyrelsesmedlem af 
navn. 

I forbindelse med undersøgelse om udgifterne ved at sende ud 
pr. post til medlemmer uden e-mail, har Per har forsøgt kontakt 
til de 22 personer, der ikke har e-mail. Indtil videre er der 3, der 
alligevel har en e-mail, og 3, der gerne vil nøjes med en sms, 
omkring aktiviteter. Så finder de selv ud af at komme på internet
og læse på hjemmesiden. 5 vil meget gerne have et brev, og 9 
personer eksisterer ikke eller er ikke truffet på telefonen.  

Per undersøger nærmere omkring disse sidste 9 personer. 
Bestyrelsens holdning er, at vi fortsætter med at sende 
orientering pr. post til de medlemmer, der ikke har e-mail og 
som har ønsket det, selv om det er en stor udgiftspost og stort 
ekstraarbejde for kassereren. 

Til generalforsamlingen er der indkommet forslag fra Finn 
Rasmussen om dart og billard. Forslaget diskuteret, og et flertal 
i bestyrelsen er imod forslaget.

I forbindelse med forslaget blev det diskuteret, hvad vi gjorde for
medlemmerne. Per mente, at vi gjorde en del, men problemet 
var, at medlemmerne var ikke så gode til at melde sig til og 
deltage. Per ville anslå, at vi havde haft ca. 12 



medlemsarrangementer i løbet af året. Dette blev betvivlet af en 
enkelt.  (Efterfølgende har Per optalt arrangementer i 2019, og 
der har været 17 tilbud om arrangementer + en ikke arrangeret 
efterårsfisketur, der blev aflyst, inden den blev planlagt).

Vi fastholder, at der ikke skal være kontingentstigning denne 
gang, da dette blev lovet ved igangsætning af byggeprojektet.

Renoveringsprojektet.

Per gennemgik økonomien i renoveringsprojektet, Regningen 
fra Lokal Snedkeren var blevet 13.200 kr. dyrere end tilbuddet. 
Det er ekstraarbejde, vi selv har bestilt, blandt andet skulle 
endevæggene understøttes, da det viste sig, at der ikke var 
nogen bjælker til at støtte væggene i bunden. og væggene 
kunne reelt blot synke ned. Baldakinerne i loftet skulle ligeledes 
reetableres, efter væggen til kontoret var fjernet. Vi er tæt på at 
have brugt det budgetterede beløb, så der disponeres med 
omhu. 

Der blev igen nævnt nyt køkken og nye møbler. P.t. er det 
urealistisk, da pengene stort set er brugt op. Vi har i forbindelse 
med renoveringen konstateret, at vi er nødt til at lave nye afløb /
kloaker fra alle tagrendenedløb, da vandet siver ind i huset og 
ødelægger det nye betongulv. 
Dette er en ting, der bare skal laves, og det er ikke billigt. 

Herudover er renoveringen forløbet fuldstændig efter planen, og
førstkommende weekend 12. og 13. oktober vil vi sætte 
gipslofter op. Øvrige arbejdsdage / arbejdsopgaver vil blive 
annonceret, så snart det er muligt.

Arbejdsplanen er herefter; spartling af vægge, filt påsættes, loft 
og vægge males. Linoleum pålægges. Rørføring i køkken og 
toilet. Køkken reetableres. Elarbejde, montering af lamper, 
fodpaneler. billeder. Opsætning reoler på kontor. Oprydning og  
opfyldning af skabe m.v. Opstilling af ølautomat og køleskabe. 

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Jørgen gennemgik regnskabet og resultat for 18/19. Det ser ok  
ud og budgettet holder. Vi har fået 37 nye medlemmer i 2019. 
Der har også været en del afgang. Kassereren har været nødt til
at sende rykkere ud til i alt 59 medlemmer. Det er et 
skræmmende højt tal. 

4. Aktiviteter. Strikkecafe. Start 8. oktober kl. 1900 i VSKs juniorhus. Hver 
anden tirsdag i måneden i alt 6 gange. 
Arbejdsdag i VBK's klubhus den 12. og 13. oktober nye lofter 
og klargøring til maling.
Duelighedsbevis – kursus. VSK tilbyder deltagelse i 
undervisning til Duelighedsbevis. Start 21. oktober
Standernedhaling søndag den 3. november kl. 1400 med grill 
pølser. Holdes i VBKs lokaler.



Generalforsamling tirsdag den 26. november kl. 1830. Måske i 
VSKs lokaler. 
”Banko og Gullash” den 28. november 2019 kl. 1800. sammen
med VSK i VSK's lokaler. Der startes med spisning kl. 1800 og 
Banko starter kl. 1930. Tilmelding til gullash og betaling af 100 
kr. Banko kræver ikke tilmelding – pris 50 kr. for 10 spil. 
Julesildebord den 8. december kl. 1300.  Sild og lidt andet til 
de, der ikke spiser sild. 1 øl og 1 snaps. Deltagerbetaling. 

       5. Husudvalget Byggeprojektet blev gennemgået, og der blev planlagt den 
videre fremdrift i projektet. Se punkt 2.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Havnebestyrelsesmedlemmerne orienterede om, at der skal 
indkøbes en ny 30 tons stativvogn, og 20 tons vognen skal 
sælges.
Der kommer nyt regulativ for stativleje.

7. VBK’s hjemmeside Der er friske billeder fra renoveringen af huset. 

8. Kommunikationsud-
valg

Emner til Nyhedsbrevet. Se under punkt 2 og 4.

9. Eventuelt Næste møde tirsdag den 12. november i T - huset.


