
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 297

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 14. Januar 2020 kl. 1900

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

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

Afbud:  Lars Rudskov

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 296 fra 101219 blev godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Per gennemgik hvad der var sket siden sidst. Jørgen sørger for 
udlevering af nøgle til nye bestyrelsesmedlemmer. 
Booking af huset. Der er allerede en reservation til den 7. 
februar.
Vi har haft lidt hærværk udvendigt ved grillene og 
blomsterkummerne. I stedet sat en rød metalspand op til 
cigaretskodder og affald.
Rengøringen 1 gang mdl. sættes i gang igen. Dennis tager 
kontakt til firmaet.

Status på renovering:
Huset er stort set færdigrenoveret. Vi har fået 200 kr. for den 
gamle vandvarmer og 500 kr. for den gamle opvasker.
Der skal indkøbes måtter, El-kedel, kaffemaskiner og 
opslagstavle. Jørgen og Bob står for dette.
Lars har fra Miele fået leveret en semiprofessionel opvasker, 
som er monteret. Den vasker op på 17 min. Maskinen er rigtig 
dyr, så pas på den.
Indkøb af ny udendørs gasgrill afventer et godt tilbud.
Jesper står for den indvendige opsætning af billeder, flag mm. 
Der er enighed om, at billeder og malerier så vidt muligt skal 
hænge på galleriskinner, så vi undgår huller i væggene.

Der er følgende hængepartier, som mangler at blive lavet: 
bøjlestativer, emhætte, male ”helligdage”,kantfliser på toilet, 
vægge over ølautomat, maling af samme, kontoret skal sættes i 
orden. Nyt skur skal laves til udvendig grill, filmlærred.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Jørgen gennemgik regnskabet til dato. Vi overholder budgettet 
for renovering af huset, der var budgetteret med 400.000,00 kr.
Årsopkrævninger er sendt ud til medlemmerne.

4. Aktiviteter. Kanalsejllads foredrag ved Lennart 18. Februar 2020 kl. 1900.
Havnens generalforsamling den 25. februar 2020 kl. 1830.



DSRS ( Dansk Søredningsselskab) holder foredrag 12. marts kl. 
1900. Hvis vejret tillader det, vil de fremvise deres båd samtidigt.
Standerhejsning søndag den 5. april 2020 kl. 14.00.
Arrangement for de medlemmer der har lagt timer i renovering af
klubhuset, planlægges til en dato efter standerhejsningen. 
Nærmere planlægning af dato på næste bestyrelsesmøde.
Havnens dag 13. juni 2020. Her har VBK også en del 
arrangementer i lighed med tidligere år. Der er også aktiviteter 
for børnene. 
Sankt Hans tirsdag den 23. juni 2020. Grillen tændes i VBK. 
I øjeblikket er der undervisning i duelighedsprøver og VHF 
kursus hos VSK. Flere medlemmer fra VBK deltager. 
Der planlægges for en 1/1 arbejdsdag for VBK medlemmerne i 
løbet af foråret/sommeren.

       5. Husudvalget Per og Carsten er fælles husformand / viceværter. Der sørges 
for indkøb af diverse materialer til rengøring osv.

Når foråret indfinder sig bliver den første opgave at lave et 
omfangsdræn, da fundamentet tager skade af regnvandet, der 
ikke løber ordentligt væk.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Jørgen orienterede om, hvad der var sket i havnen. Havnens 
personale var ved at gennemgå vandhaner, lys / El, og der skal 
monteres redningsstiger. Herudover gået i gang med den 
almindelige vedligeholdes, der har ligget stille, mens der blev 
blevet taget både op. Der vil i den kommende tid blive planlagt 
søsætning for foråret 2020.

7. VBK’s hjemmeside Bestyrelsen blev enige om at referater og nyhedsbreve kun kan 
ses 3 år bagud på hjemmesiden. Gamle referater findes 
selvfølgelig i arkiv, men er ikke umiddelbart tilgængelige.

Der efterlyses nye fotos / billeder til hjemmesiden. Sjove og 
spændende oplevelser modtages gerne. Sendes til formand eller
Dennis. 

8. Kommunikationsud-
valg

Jørgen udsender nyt nyhedsbrev for januar 2020 i næste uge.
Se punkt 4. 

9. Eventuelt Vi efterlyser gamle tallerkner og lign. Skift dine tallerkner ud til 
nye, og giv os de gamle. De skal bruges til havnens dag til at 
underholde børnene.

Næste bestyrelsesmøde nr. 298 er d. 11. februar 2020 kl. 1900.


