
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 308

Mødet afholdtes online tirsdag d. 9. marts 2021 kl. 1830.

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

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

Afbud:   Hans 

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 307 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Der er ikke sket det store side sidste møde grundet Corona, og 
huset er stadig omfattet af restriktioner der gælder frem til 6. 
april. Max 5 personer ad gangen i huset.

Per orienterede om en mail, der var sendt til klubbens post kasse
(mailadresse), det er en sag, der er for havnebestyrelsen, så 
VBK foretager sig ikke umiddelbart noget.

Per Weichel har opsat en collage af de foto, han engang gav 
klubben. Tak for det.

Per har sammen med VSK og havnen lavet en Havnefolder, der 
deles ud til nye medlemmer af havnen. Det er en oversigt over 
klubberne.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Økonomien ser fin ud, Jørgen har lavet en rykkerliste, som vi 
tager op igen på næste møde.

4. Aktiviteter. Søndag den 11. april kl. 14.00 – standerhejsning. 
Søndag den 09. maj – fiskekonkurrence.
Torsdag den 20. maj – arbejdsdag ved og i klubhuset.
Alle dage med forbehold for restriktioner mv.

       5. Husudvalget Bedet foran klubhuset skal renoveres. En arbejdsfordeling aftales
med havnen.

Der opsættes en reol i klubhuset. Skal bruges til bøger og 
lignende.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Jørgen orienterede om, hvad der er sket på havnen siden sidst.
Havnens personale har lagt nyt dæk på H-broen, for at have en 
ide om, hvor lang tid der går til en sådan renovering. Der er lagt 
vandslanger ud på landarealerne til forårsklargøringen af 
bådene. Der er indkøbt nye trillebøre til grejtransport. Pas godt 
på dem. Toiletterne forårsrengøres.
Uddybningen af indsejlingen skal foretages igen i år, der har dog 



været en klage over den måde, det blev gjort sidste år. Det er 
Ishøj, der er tovholder på dette projekt.
Havnebestyrelsen vil undersøge de forhold, der er omkring vor 
vaskeplads til bådene (spildevand med bundmaling). Der 
kommer igen vagter på havnen.

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

8. Kommunikationsud-
valg

Jørgen har et nyt marts nummer klar.

9. Eventuelt Næste møde 13. april kl. 1830, alt efter corona situationen fysik 
eller on-line.


