
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr.300

Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 12. maj 2020

Referent: Dennis

Ordstyrer: Per

Til stede: Per, Jørgen, Bob, Lars  Peter , Dennis, Hans, Carsten, Lene, Edna, Jesper.

Afbud: Lars Rudskov

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 299 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Mødet afholdt med behøring afstand mellem 
bestyrelsesmedlemmerne. 

Lars Rudskov har meddelt at han ønsker at blive fritaget for sit 
job som suppleant i bestyrelsen grundet tidspres. Bestyrelsen 
takker Lars for hans arbejde i bestyrelsen.

Der har været medlemmer der har holdt fest (under 10 personer)
i klubhuset, som ikke har kunne finde ud af at rydde op efter sig. 
Bestyrelsen har haft kontakt med dem.

I øvrigt har nogen benyttet vores toilet og afleveret det retur med
lort over det hele. På bræt, kumme og ovenpå bræt. Sådan et 
svineri vil vi ikke se, og slet ikke i disse smittefarlige tider.
(Dette har ikke nødvendigvis noget at gøre med den lille fest, der
er nævnt ovenfor).

Per fremlagde en plan for færdiggørelsen af ombygningen af 
huset. Det drejer sig om nedgravning af nye kloakafløb til 
tagrenderne. Der vil blive brugt professionel hjælp til gravningen 
af renden, medens resten af arbejdet skal gøres af 
medlemmerne. Det drejer sig om klargøring af plads til 
rendegraveren, fjernelse af perlesten, fjernelse af noget 
buskads, montering af kloakrør og til slut tildækning af renden 
igen. Der vil blive råbt på frivillige i Nyhedsbrevet. 

Bestyrelsen nedsatte et mindre byggeudvalg til at stå for dette 
projekt Udvalget består af Per, Lars Peter, Jesper og Dennis.

Der er nu ryddet flot op på lagret / kontoret. Jørgen ønsker bedre
plads til øl og tom emballage.

Vi mangler stadig en opslagstavle, Hans vil se på den sag.

Vi har fået et nyt ”askebæger” til opsætning udvendigt. Dennis 
tager sig af dette.

Halvdøren mod grillpladsen gaber 2 cm. for neden, den skal 
enten rettes eller skiftes ud med en hel dør. Årsagen er 
formentlig, at døren har ”sat sig” i forbindelse med ombygningen.



Hans ser på dette.

Vi mangler rullegardiner på 5 vinduer, Edna ser på dette

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Klubben har i dette regnskabsår til dato fået 40 nye medlemmer.
Der er selvfølgelig også nogen som er holdt op i samme periode.
Indkøbt 150 nye VBK standere. 
Økonomien ser fin ud.
Vi afsætter 25.000 kr. til at lave omfangsdræn mm. Pengene 
tages i princippet fra vedligeholdelseskontoen og ikke fra 
byggeregnskabet vedr. ombygningen.

4. Aktiviteter. Grundet Coronakrisen er der ikke planlagt aktiviteter på denne 
side af sommerferien

       5. Husudvalget Se punkt 2.
Der er indkøbt myregift til køkkenet.

6. Nyt fra havnebestyrelsen I foråret var der en båd på E-broen, der knækkede en pæl, 
hvilket fik havnebestyrelsen til at gennemgå alle pæle på 
ydersiden af E-broen. Alle pæle var kraftigt tærede og skulle 
udskiftes, dette arbejde er nu færdiggjort.
Vallensbæk kommune har nu færdiggjort projektet på et 
havnebad, det fremsendes nu til godkendelse i kystdirektoratet. 
Tanken er stadig, at det skal anbringes på indvendig side af den 
nordlige mole.

7. VBK’s hjemmeside Bestyrelsen ser ikke det er nødvendigt at lade klubben gå på 
”Facebook” lige for øjeblikket, da det kræver, at man er online og
opdateret hele tiden. Hjemmesiden er normalt opdateret og kan 
til enhver tid besøges. 
Dennis efterlyser billeder til hjemmesiden fra alle medlemmer. 

8. Kommunikationsud-
valg

Jørgen bad om indlæg til næste måneds nyhedsbrev, Per 
kommer med et indlæg.

9. Eventuelt Næste møde tirsdag den 9. juni kl. 1900. Sidste møde inden 
sommerferien. 


