Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 303
mødet afholdtes i VBKs klubhus tirsdag d. 8. september 2020 kl. 1830
Referent: Dennis Bøyesen
Ordstyrer: Per
Tilstede: Per, Jørgen, Dennis, Hans, Lene, Bob og Carsten.
Afbud: Edna, Jesper og Lars Peter.
Dagsorden:
1. Godkendelse referat nr.

Referat nr. 301 og 302 blev godkendt.

2. Meddelelser fra formand

Der er nu lagt asfalt, hvor vi havde brækket stien op. Renden
ned til vandet er ligeledes lukket og fyldt op. Der blev sendt en
anmodning ud til medlemmerne om at komme forbi huset og
bruge en time på de sidste ting. Enkelte har været forbi og
Tusind tak for det. Men resten af medlemmerne har altså ikke
været forbi.

og
bestyrelsesmedlemmer:

Det håber vi så kan klares, når vi holder fælles arbejdsdag
torsdag den 17. september 2020 fra kl. 1300. Her må alle gerne
møde op på det tidspunkt, der nu passer dem.

3. Meddelelser fra
kassereren

Det går rimeligt med vor økonomi, vi har siden 1/9 2019 fået 102
nye medlemmer. Der er selvfølgelig også holdt nogen op, men
medlemstallet er steget. Kontingentindtægten er steget
tilsvarende, men der er dog stadig debitorer på ca. 12.000 kr.
Vi har nu sat prisen på øl og sodavand op til 10 kr. stk. Dette
skyldes, at vi næsten ingen tomme flasker får retur. Selv om der
er prisstigninger, skal man dog stadig aflevere den tomme dåse
eller flaske retur.
Vi bruger jo ikke nøgler mere til klubhuset. Derfor er disse
ubrugelige. Medlemmerne har betalt depositum for disse nøgler
på hhv. 50 eller 100 kr. Dette depositum kan fås retur ved
henvendelse til Jørgen med angivelse af navn og kontonr.
pengene skal sendes til. Læg evt. nøglen i en kuvert i
postkassen.
Da vi ikke regnskabsmæssigt skal have dette udestående, vil I få
en frist på ca. 2 måneder til at aflevere nøglen til Jørgen.
Herefter vil nøglerne være uden værdi, og jeres depositum kan
ikke betales tilbage. Det betragtes så, som jeres gave til VBK.
Sidste frist for aflevering af nøglen er den 1. november 2020.

4. Aktiviteter.

Coronabøvl igen. Grundet omstændighederne er følgende udsat
på ubestemt tid: Pantaenius, Dansk Søredningstjeneste

Medhjælperfesten for renovering af huset ser vi os stadig
nødsaget til at udskyde lidt endnu.
Der er Arbejdsdag for alle den torsdag den 17. september
fra kl. 1300 – til vi er færdige. Mød frem når du kan.
Standernedhaling søndag den 1. november kl. 1400. Dette
fastholdes, da det fortrinsvis foregår udendørs. Der vil stadig
være en pølse og en øl/vand til alle.
Generalforsamlingen er tirsdag den 17. november 2020 kl. 1900.
Datoen fastholdes indtil videre og arrangementet afholdes.

5. Husudvalget

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
Galleriskinner
Dørstopper laves ved hoveddør.
Nyt plexiglas på udendørs opslagstavle.
Per køber 2 tons perlesten til området foran hoveddøren.
Meget af dette kan klares på arbejdsdagen den 17.
september fra kl. 1300.
Der er købt et par forlængerledninger til klubben.
Desværre er der også svind i vores drikkeglas. De må
simpelthen være smeltet væk i varmen?
Der er købt nye ekstra glas, og så håber vi, at disse ikke
forsvinder.
Per kikker på en ny gasgrill til klubben.

6. Nyt fra havnebestyrelsen

VBK overvejer, om vi skal skrive til kommunen via
havnebestyrelsen om, at der bør laves et forbud mod høj
mekanisk musik på broerne og på molen, herunder det nye
badeanlæg. De fleste har vel konstateret, at det er et voksende
problem med disse kæmpehøjttalere, som de unge mennesker
medbringer på havnen.
Der har været lidt strømproblemer på nogen af broerne, og
havnen har 4 skrotbåde stående, der forsøges solgt / destrueret.
Der kommer 4 meget store stativer til de helt store både. P.t. er
der stort set udsolgt af havnepladser
De opbevaringsboxe der er blevet opsat på havnen, er alle
udlejet.

7. VBK’s hjemmeside

Intet nyt

8. Kommunikationsudvalg

Se punkt 4.

9. Eventuelt

Næste møde tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 1830. Fremover
forsøges alle bestyrelsesmøder at starte kl. 1830.

