
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 296

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 10. december kl . 1900

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

Tilstede: Per, Jørgen, Dennis, Hans, Lars Peter, Lene, Hans, Carsten og Jesper

Afbud:  Bob, Lars Rudskov og Edna 

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 295 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Per bød velkommen til de 2 nye medlemmer af bestyrelsen 
Carsten Mulvad og Jesper Gershøj.

Konstituering i henhold til klubbens vedtægter. Bestyrelsen 
konstituerede sig som følger:

Næstformand: Bob

Sekretær: Dennis

Husformand: Per.   Resten af bestyrelsen gav løfte om at tilse 
huset jævnligt. 

Bestyrelsen gav kassereren prokura til at disponerer over 
foreningens midler i lighed med tidligere år.

Per gennemgik forløbet af generalforsamlingen. Bestyrelsens 
forslag om ændring af vedtægter blev vedtaget.

Forslaget om billard blev nedstemt. Efterfølgende har et par 
medlemmer meldt sig ud af klubben. Årsagen kendes ikke. 

Bestyrelsen gennemgik byggeprojektet for, hvad der manglede 
før vi kan melde huset færdigt, vi forventer at det meste er på 
plads medio januar. Herefter er huset brugeligt for 
medlemmerne. Dette vil blive meldt ud. (Efterfølgende har vi 
desværre kunnet konstatere, at toilettet er benyttet af et 
medlem, men der var desværre ikke tilsluttet vand). Vent 
venligst med at bruge tingene indtil det er meldt ud, at vi er 
færdige. 

Der mangler nogle halv dyre indkøb som emhætte, reoler, 
opvaskemaskine m.v. Der burde være penge nok til disse 
indkøb. Der sendes mail ud om arbejdsdag søndag den 15. dec.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Jørgen gennemgik regnskabet til dato. Vi overholder budgettet 
for renovering af huset.
Vi har fået 8 nye medlemmer siden 1. september og 3 har meldt 
sig ud
Der er indkøbt 150 klubstandere, der svarer til 3 års forbrug.



4. Aktiviteter. Banko med VSK var en stor succes, det gentages næste år.
Lennart har tilbudt at holde et foredrag om flodsejllads, sluser og
alt hvad det indebærer, vi finder dato på næste 
bestyrelsesmøde.
Carsten Mulvad tilbød at fortælle om ”Dansk Søredning”, 
ligeledes finder vi dato på næste møde.
Skal vi have en aften med en motormand, der kan fortælle lidt 
om bådmotorer?
Skal vi have Garmin eller Furono på banen igen?
Vi mangler at afholde sildebordet, der blev afholdt i starten af 
december. Ny dato findes.
Arrangement for de, der har deltaget i renoveringen bliver sat til 
en dato efter standerhejsning.

       5. Husudvalget Per er ny husformand, der fordeler opgaverne af den daglige 
drift til bestyrelsen eller andre. Den professionelle rengøring af 
huset genoptages efter nytår.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Jørgen orienterede om, hvad der var sket i havnebestyrelsen 
siden sidst. Der er taget 300 både op på land, 87 både bliver i 
vandet. Der er blevet lukket for vandet på broer og landarealer.
Der planlægges at etablere en række 4. pladser på ydersiden af 
Q- broen, da der er efterspørgsel på disse.
Der er en forespørgsel om nedlæggelse af sømærker i 
Køgebugt. Farvandsdirektoratet vil ikke længere betale for 
denne vedligeholdelses, derfor har havnene de seneste år 
betalt. Bestyrelsen har den holdning, at disse sømærker 
benyttes, og det er ok at havnen bidrager til at vedligeholde 
disse. Der monteres snarest flere redningsstiger.

7. VBK’s hjemmeside Det seneste år har vi haft 56 forsøg på at hacke vor 
hjemmeside. (uden held). Den nye bestyrelse opdateres 
snarest. 

8. Kommunikationsud-
valg

Jørgen har fået ny mailadresse og kan nu igen sende ud til alle 
medlemmer i et hug. Prisen er omkring 400 kr. årligt. 
Husk den nye mailadresse er: kasserer@vbk.one

9. Eventuelt Arbejdsdag søndag den 15. december 2019 kl. 0900

Næste møde 14. januar kl. 1900 det herrens år 2020


