
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 301

Mødet afholdtes i VBKs klubhus tirsdag d. 9. juni 2020

Referent: Dennis

Ordstyrer: Per

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

Afbud: Lene

Dagsorden: 

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 300 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Per orienterede om at der var kommet nye regler for 
speedbådskørekort. Den person der styrer båden (har fat i rattet)
skal have speedbådskørekort eller duelighedsbevis. Tidligere var
det tilstrækkeligt, hvis der blot var en ombord, der havde 
kørekort. 

Vi har bestilt en gravemaskine med fører til at grave op omkring 
huset til regnvandsafløb. Han kommer onsdag den 10. juni, og 
arbejder til han er færdig hele vejen rundt om huset. 
Medhjælpere til dette er fundet. Der lægges kloakrør torsdag og 
lørdag. Medhjælpere til dette er fundet. Havnen har givet 
tilladelse til gravearbejdet.

Hans har justeret halvdøren mod syd, så den lukker perfekt.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Jørgen citerede en tidligere statsminister: ”det går ufattelig 
godt”. Vi har fået 46 nye medlemmer siden 1. sept. 2019.
Renoveringen af huset var budgetteret til 400.000 kr., og vi har til
dato brugt 364.000 kr. Regnvandsafløb fra tag til havnebassin er 
budgetteret til 25.000 kr.

4. Aktiviteter. Grillen tændes til Sankt Hans, og i september får vi besøg af 
Pantaenius og Dansk Søredning.

       5. Husudvalget Per indkøber galleriskinner, og Lars Peter står for opslagstavlen 
80 x 100 cm. Der er indkøbt lidt haveredskaber.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Pæleudskiftningen ved E-broen er færdig, og havnen har 
derudover etableret 8 nye ”4” pladser ved Q-broen ved at opdele 
4 pladser der i sin tid var etableret til katamaraner, de er alle 
solgt før de var etableret.
4 gange i foråret er en pullert blevet påkørt, vær opmærksom på 
at pullerten ved indkørslen til havnen har en kortere lukketid end 
de 2 pullerter til øerne. Husk kun en bil af gangen.
Der har været en del uro og ballade på havnen om aftenen, med 
en del svineri til følge. Ring 114 eller til vagtselskabet hvis i ser 



ting, der ikke hører sig til på havnen.
Havnen ønsker at skifte vagtselskab til G4S.
Ekspeditionen gennem vinduet på havnekontoret flyttes til 
kontoret, så snart der er indkøbt og opsat en plexiglas rude.
Hapa betalingsanlægget opsættes i denne uge. 
Landindvindingen på havnen antages at starte i 2020 – 2021.

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt
Dennis efterlyser stadig billeder til hjemmesiden fra alle 
medlemmer. 

8. Kommunikationsud-
valg

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

9. Eventuelt Edna indkøber og opsætter gardiner på 4 vinduer i klubben, 
snarest.

Rengøringen øges i sommerperioden til 2. gange om måneden.

Næste møde tirsdag den 8. september kl. 1830.


