
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 307

Mødet afholdtes virtuelt via platformen meet,  tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 1830

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

Til stede: Per, Jørgen, Dennis, Lene, Jesper, Edna og Carsten

Afbud:   Bob, Hans og Lars  Peter

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 306 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Der er ikke sket det store siden sidste møde grundet Coronaen.
Bestyrelsen havde en snak om, hvilken virtuel platform, der skal 
benyttes til disse møder. Det er vigtigt, at den der sætter mødet 
op, vælger en platform, der fungerer.
Der er sat billedskinner op i lofterne og påbegyndt opsætning af 
billeder og andet pynt.
Per Weichel har tilbudt at lave en collage af de foto han engang 
gav klubben på den væg, hvor film lærreddet hænger. 
Opsætningen foregår med tape, der kan tages af igen uden at 
ødelægge væggen og malingen. Bestyrelsen har taget imod 
tilbuddet.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Økonomien ser fin ud, vi har fået flere nye medlemmer og har 
grundet covid 19 ikke brugt ret mange penge i år til dato. Vi har 
dog nogle arrangementer i støbeskeen, der sættes i værk efter 
Coronatiden.
Tilbagelevering af nøgler med depositum er afsluttet. De nøgler 
der ikke er tilbageleveret er ”taget til indtægt”.

4. Aktiviteter. Der er ikke pt. planlagt aktiviteter med faste datoer pga. covid 19.

       5. Husudvalget Huset er ved at være helt i orden efter renoveringen. Senest er 2 
gamle gasgrill blevet kørt til storskrald. Men der sker ikke det 
store i huset pt. igen grundet covid 19.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Jørgen orienterede om hvad der sker på havnen for tiden, 
landudvidelsen er ved at være færdig, og det ser godt ud.
Der er blevet sat mærkater på bådene om, hvilken dato der er 
planlagt søsætning for hver enkelt båd.
Havnens generalforsamling er udsat igen corona på ubestemt 
tid. Der vil blive opkrævet kontingent som sædvanlig med det 



forbehold, at kontingentet bliver godkendt af den førstkommende 
generalforsamling.
Havnens personale udskifter selv H-broens dæk som et 
forsøgsprojekt.
Havnens hjemmeside skal renoveres. En pullert er blevet påkørt,
men pgl. synder har meldt sig. Varmtvandsbeholderen i 
toiletbygningen bliver udskiftet. Generelt har Havnen overskud 
på budgettet. 

7. VBK’s hjemmeside Der er ikke noget nyt.

8. Kommunikationsud-
valg

Jørgen har et nyt februar nummer klar.
Et medlem er på langfart i en stor sejlbåd, og sejladsen kan 
følges på pgl.s hjemmeside. Båden hedder 3 Coins. 

9. Eventuelt Næste møde 9. marts 2021 kl. 1830 alt efter corona situationen 
holdes det fysisk eller on-line.


