
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 299

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 1900

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer:Dennis Bøyesen

Tilstede: Jørgen, Dennis, Hans, Edna, og.Carsten 

Afbud:  Per, Bob, Lars Rudskov, Lene, Lars Peter og  Jesper

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 298 blev godkendt af den fremmødte bestyrelse.

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Opfølgning på renovering: 
I
Opslagstavle mangler – 2 stk – Hans ser på sagen, evt. med en 
blød plade der bliver kantet med en liste.

Brugsanvisning /brugeranvisning til opvasker mangler. Skal 
lamineres. Er opsat

Dymostrimler til skabenes indhold mangler – Dennis. Mangler 
stadig

Måtter indkøbes – Jørgen.

Indkøb af særlige vasketabs til maskinen – Lars / Edna. Der er 
opsat en fyldesgørende betjeningsvejledning.

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 – Jesper

Fugning kantfliser i forhal / toilet – Per.

Indkøb af ny udendørs gasgrill afventer et godt tilbud.
Kontoret skal sættes i orden og ryddes op, er gjort

Nyt skur skal laves til udvendig grill.
Stik i køkken ændres til en fordeling på 3 faser a 16amp – er 
gjort.

Hans indkøber en kraftigere og opsætter dør til lager/kontor.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Jørgen  orienterede om økonomien.
Vi har stadig 32 restanter på kontingent 2020, det er for meget, 
hvis alt kommer i hus skal kontingentet give 118 kkr.
Vi har indtil nu  i dette finansår fået 21 nye medlemmer og vi har 



4 betalende udlån af huset.
På renoveringskontoen mangler vi stadig, afregning for VVS.

4. Aktiviteter. DSRS ( Dansk Søredningsselskab) holder foredrag 12. marts 
2020 kl. 1900. Hvis vejret tillader det, vil de fremvise deres båd 
samtidigt. 
Blev udsat pga. ”Corona” situationen, vil blive afholdt 
senere

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. 
Det blev aftalt at arrangementet bliver 25. april 2020 kl. 13.00 
forplejning aftales senere og indbydelse udsendes.

Klubaften med PANTAENIUS 6. maj  kl. 19.00

Ren havn 28. maj

Havnens dag 13. juni 2020 hele dagen. 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. 

Der planlægges for en 1/1 arbejdsdag for VBK medlemmerne i 
løbet af foråret/sommeren.

       5. Husudvalget Når foråret indfinder sig bliver den første opgave at lave et 
omfangsdræn, da fundamentet tager skade af regnvandet, der 
ikke løber ordentligt væk. Lars Peter har sat poser op på 
nedløbsrørene, så vandet kan ledes væk fra huset.

DE fremmødte medlemmer af bestyrelsen vedtog at dette skal 
laves i april.

Vi skal have nye gardiner til salen mod syd og vest. Blev udsat til
næste møde.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Jørgen orienterede fra havnebestyrelsen.
Oprensningen af indsejllingen påbegyndes i uge 12 og forvendes
afsluttet i samme uge.
Havnebestyrelsen har vedtaget den udvendige renovering af 
toiletbygning på Muslingen, dette påbegyndes snarest.

7. VBK’s hjemmeside Der efterlyses stadig nye fotos / billeder til hjemmesiden. Sjove 
og spændende oplevelser modtages gerne. Sendes til formand 
eller Dennis. 

Vi skal have foto af de nye bestyrelsesmedlemmer til 
hjemmesiden



Dennis orienterede om de muligheder der og de udfordringer det 
vil give. Den fremmødte del af bestyrelsen besluttede at lade det 
ligge til næste møde.

8. Kommunikationsud-
valg

Jørgen har udsender nyt nyhedsbrev for marts 2020.

9. Eventuelt Vigtigt: Vi efterlyser stadig 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 med.

Næste bestyrelsesmøde nr. 300 er d. 14. april 2020 kl. 1900. 


