
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr.304

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 13, oktober 2020

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

Tilstede:. Per, Jørgen, Dennis, Lene, Jesper, Bob og Lars  Peter

Afbud:   Edna, Hans og Carsten

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 303 fra 070920 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Lennart har spurgt om AOF (ham) kan få lov til at bruge huset 
(mod betaling) til undervisning (duelighedsbevis i sejlads) 
Bestyrelsen ser ikke, der er noget i vejen for dette.

Der har været en føler fra Kajakklubben om de kan bruge vores 
lokale midlertidigt til opstilling af romaskiner grundet 
Coronakrisen. Bestyrelsen vil ikke imødekomme dette.

Der blev diskuteret højtalerforstærket musik på havnen, som vi 
forudser vil blive et problem i fremtiden. Per laver et skriv til 
havnebestyrelsen samt VSK om deres holdning til dette. Vi er 
enige i, at evt. skiltning skal holdes i en pæn tone. Meningen er, 
at kommunen skal tage stilling til dette inden problemerne for 
alvor opstår. 

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Jørgen præsenterede regnskabet for 2019/2020.Det ser pænt 
ud, selv om vi har renoveret huset.

Vi diskuterede vor forsikringsdækning i tilfælde af brand, nu hvor 
huset er renoveret. Det er efterfølgende konstateret hos Tryg, at 
vi er dækket til nyværdi.

Vi har d.d. 6 debitorer.
Den velkomstskrivelse nye medlemmer får, skal ”renoveres”. Ny 
er under udarbejdelse.

4. Aktiviteter. Stander nedhaling er søndag 1. november med tilmelding (covid 
19).
Generalforsamling er tirsdag 17. november med tilmelding (covid
19).
Julearrangement 29. november – men vi ser lige hvordan 
Corona situationen ser ud.
Alle øvrige planlagte arrangementer er indtil videre aflyst.

Alle 3 arrangementer er efterfølgende blevet aflyst / udsat 



grundet Corona.

       5. Husudvalget Der indkøbes en ny gasgrill (Per)

Der skal lægges fliser i grillhuset.

Montering af hængsel til køkkenskab (Dennis).

Indkøb af diverse remedier til klubhuset – Carsten.

Dørstopper ved hoveddør, liste på stalddør udvendigt.

Pynt hænges op i klubhuset.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Jørgen orienterede om bådoptagning, nyt landareal på Krabben, 
der nu er godkendt. Der er også startet på ombygning af molen i 
forbindelse med ny badeanstalt.
Det kommende dialogmøde i havnen blev nævnt.

7. VBK’s hjemmeside Det blev diskuteret, om vi skulle oprette en tjat funktion på siden,
hvor medlemmer frit kan skrive ind og andre kan kommentere. 
Dette blev afvist af Dennis, da vi risikerer, at alle mulige udefra 
også skriver på vor side, og vi kan få hacket vor side ved at 
åbne.

Medlemmerne er velkomne til at bruge opslagstavlen i klubhuset.

8. Kommunikationsud-
valg

Se punkt 4.
Til Nyhedsbrevet: Husk at bruge støvsuger ved slibning af 
bådene. Intet affald i containerne, der ikke er alm. 
Husholdningsaffald. Vi skal jo selv betale for borttransporten. 

9. Eventuelt Den kommende generalforsamling blev gennemgået. 

Næste møde 10. november 2020 kl. 1830.


