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Hej alle VBK medlemmer. 

 

Indhold: 

Klubhus renovering. 

Generalforsamling. 

Diverse. 

Datoer til kalenderen. 

 

Klubhus renovering. 

Det skrider rigtig pænt fremad. Containeren er 
tømt, så alt er kommet over i huset igen, men 
køkken, toilet samt lidt el-arbejde resterer. 

 

Generalforsamling. 

Tirsdag den 26. november var der såvel ordinær 
som ekstraordinær generalforsamling i VBK.  

46 medlemmer var repræsenteret på general-
forsamlingen – heraf de 19 ved fuldmagt. 
Regnskab og budget ( uændret kontingent et år 
mere ) blev godkendt af generalforsamlingen. Der 
var indkommet to forslag – et fra bestyrelsen på 
foranledning af Arbejdernes Landsbank vedr. 

tegningsret ( vedtægtsændring ) samt et fra Finn 
Rasmussen angående billard og dart. 

Forslaget til vedtægtsændring blev enstemmigt 
vedtaget, men p.g.a reglerne om at mindst 1/3 af 
medlemmerne skal være til stede skulle forslaget 
også behandles på den efterfølgende 
ekstraordinære generalforsamling, hvor det blev 
endeligt vedtaget. Forslaget om billard og dart 
blev forkastet med 19 stemmer for forslaget og 27 
stemmer imod. 

Ved de efterfølgende valg blev følgende 
medlemmer genvalgt – Per Nørgaard, Bob Nørup 
og Dennis Boyesen. 

Sussie Corneliussen og Finn Rasmussen ønskede 
ikke genvalg og her blev Carsten Mulvad samt Lars 
Peter Jensen valgt. 

Som suppleant til bestyrelsen blev Jesper Gershøj 
valgt. 

Til havnebestyrelsen blev Dennis Boyesen valgt for 
indskyderne og Bob Nørup for medlemmerne. 
Suppleanter blev her Carsten Mulvad og Lars Peter 
Jensen. 

Michael Hansen blev genvalgt som revisor. 

I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen 
konstituere sig senest 14 dage efter general-
forsamlingen. 

På bestyrelsesmødet den 10. december 
konstituerede bestyrelsen sig således:  

Formand – Per Nørgaard 
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Næstformand – Bob Nørup 

Kasserer – Jørgen Simonsen 

Sekretær – Dennis Boyesen 

Husformand – Per Nørgaard 

Diverse fra den store vide 
verden. 

 
I Danmark kalder vi dette en god anker-
plads/bugt/vig – i Skotland hedder det en Loch. 

 
”Ild” i himlen i Australien. 
 

 
Nuttede ser de ud – men kæledyr er det ikke. 
 

 
”Makaber” opankring – lige ved siden af en 
bådkirkegård. 
 
 

Datoer til kalenderen. 

Søndag den 05. april kl. 14.00 – standerhejsning – 
mere info fremkommer senere. 

- o0o – 


