
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 305

Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 10. november 2020 kl. 1830

Referent: Dennis

Ordstyrer: Per

Tilstede: Per, Jørgen, Dennis, Carsten, Hans og Lars  Peter

Afbud: Edna, Lene, Bob og Jesper

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 304 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Ved den seneste stramning af corona-restriktionerne har 
kommunen indført krav om mundbind eller visir i foreningslokaler,
hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter. Kravet 
gælder ifølge kommunen også, selv om der ikke er offentlig 
adgang til lokaliteterne. Bestyrelsen mener, at vi lever op til dette 
krav Kravet gælder ikke ved aktiviteter eller hvis man sidder ned.

Affaldshuset ved siden af klubhuset er blevet vinterlukket, al 
affald skal i stedet afleveres i affaldshuset over for 
havnekontoret.

Vi har fået svar fra havnebestyrelsen på Pers skrivelse 
vedrørende høj musik på havnen. Havnebestyrelsen mener at 
have de værktøjer, der er nødvendig i dag, til at imødegå 
larmende adfærd via Havnereglementet. Bestyrelsen blev enige 
om at se tiden an, før vi rejser sagen igen.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

VBK har fået 9 nye medlemmer siden 1. september, det er godt 
for økonomien, vi har 5 udlån af huset hen over vinteren 2020 og
forår 2021.
Økonomien ser OK ud.
Den reviderede velkomstskrivelse til nye medlemmer blev 
godkendt og sendes ud fremover.

4. Aktiviteter. På grund af corona situationen er alle planlagte aktiviteter aflyst.
Standeren er taget ned, og generalforsamlingen er udsat på 
ubestemt tid.
Lennart har tilbudt at afholde et aften møde, ”vinterklargøring 
af båden” for alle nye medlemmer, med max 10 medlemmer ad 
gangen ink. Lennart. Hvis der er mere end 9 tilmeldte arrangeres
2 aftener. Datoerne bliver formentlig 24/11 og 1/12 2020.
Bestyrelsen tiltrådte dette.



       5. Husudvalget Der er indkøbt en ny gasgrill.
Per indkøber billedskinner, og vi planlægger en dag, hvor vi 
opsætter billeder mm.
Køkkenskabet bliver repareret.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Tiden i havnen går med bådoptagning. Fredag den 26/10 
manglede der at blive taget 100 både op, og fredag den 6/11 
manglede 36 både.
3 både er blevet skrottet og er væk fra havnen.
På grund af coronasituationen bliver Dialogmødet erstattet af et 
videomøde (webinar) via internettet. Der kommer besked fra 
havnen en af de første dage.

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt

8. Kommunikationsud-
valg

Se punkt 4.

9. Eventuelt Næste møde tirsdag d. 8. december kl. 18.30.


