
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 302

mødet afholdtes i VBKs klubhus tirsdag d. 11. august 2020 kl. 1830

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

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

Afbud:  Bob

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 301 var ikke udsendt af sekretær. Udsættes. 

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Vi må betragte renoveringen af klubhuset for næsten afsluttet. Vi
mangler dog stadig en række småting indendørs og udendørs, 

her er  lille liste over de ting, der stadig mangler ved 
klubhuset:

fjernelse af småbunker af ler, grus og sand rundt om huset.
Store sten lægges på plads ved flagstang og 
parkeringsplads for enden af huset.
Klippe stikkende planter ved flagstang
Rist ved hoveddør skal understøttes - den vipper
Liste påsættes udvendigt ved stalddør.
Ny lås til kontor.
Nyt grillhus bygges. med fliser - skal kunne rumme en stor 
grill.
Pynt sættes op inde i huset
Skabsdør til støvsuger skal justeres - lukker ikke 
ordentligt. 
Per køber 2 tons perlesten til området foran hoveddøren.
Et efterladt anker og de gamle dæksler er solgt. Samlet 
indtægt 700 kr.  

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Det går rimeligt med vor økonomi, vi har siden 1/9 2019 fået 80 
nye medlemmer, renoveringen af klubhuset har indtil dato kostet
376.000 kr., og vi havde budgetteret med 400.000 kr.
Vi har i dag debitorer på 12.000 kr., som vi prøver at få ind inden
generalforsamlingen.
Da vi mister alt for mange tomme dåser og flasker på vort øl 
salg, ser vi os nødsaget til at sætte prisen op til 10 kr. Derfor 
skal man selvfølgelig stadig stille den tomme flaske tilbage i 
kassen under køkkenbordet. 

4. Aktiviteter. Nu da det ser ud til at coronaen er på retur, prøver vi at 
arrangere de arrangementer, vi aflyste i foråret

Pantaenius først/midt oktober (Dennis).
Dansk Søredningstjeneste i september (Carsten).



Der er Arbejdsdag for alle den torsdag den 17. september 
fra kl. 1300 – til vi er færdige. Mød frem når du kan. 

Medhjælperfesten for renovering af huset ser vi os stadig 
nødsaget til at udskyde lidt endnu.

       5. Husudvalget Den udendørs opslagstavle skal have nyt forglas, Dennis køber 
et nyt stykke plexiglas.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der er kommet nye pæle på ydersiden af E-broen, de gamle var 
tæret  væk 20 cm over og under daglig vande, hvilket 
resulterede i, at en pæl knækkede.
Der er opsat nyt betalingsanlæg til gæstesejlere med tilhørende 
dørlåse til toiletter, koden virker kun for den periode, som der er 
betalt for og er unik for hver gæstesejler.
Der er kommet opbevaringsboxe op på havnen som forsøg, 
disse kan lejes på havnekontoret. 

       7. VBK’s hjemmeside Intet nyt

8. Kommunikationsud-
valg

Se punkt 4. 

9. Eventuelt Næste møde 8. september 2020 kl. 1830.


