
Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 309

mødet afholdtes virtuelt i VBK tirsdag d. 13. april 2021

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

Tilstede: Per, Jørgen, Dennis, Lene, Jesper, Edna og Carsten 

Afbud:  Hans, Lars Peter og Bob. 

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 308 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Det er stadig corona tid. Dennis havde lidt problemer 
med at få et login til Teams og valgte derfor at sende et
login til Google Meet tirsdag eftermiddag. Virtuelt 
møde.
Standerhejsning blev foretaget af Per alene med sang 
og øl.
Opslaget i klubhuset om corona er blevet forældet. 
Carsten retter op på dette og hænger en ny op.
Bob Nørup har fået ny mail bobnoerup53@gmail.com 
og tlf. nr. 40232850.

3. Meddelelser fra kassereren Økonomien ser ok ud.
Vi skal nu til at betale negativ rente af vore indestående
i bankerne, så vi skal fremover betale 0,6 % i rente.
Per har haft kontakt med nogle debitorer. Det begynder
at give resultat og penge i kassen. Der er kommet 31 
nye medlemmer siden 010920. Men der er selvfølgelig 
også nogle, der er holdt op. 

4. Aktiviteter. Fiskekonkurrence 8. eller 9. maj prøver vi at afholde, vi 
må se, hvordan vi må samles til den tid.
Bestyrelsen blev enige om at finde foredrag (evt. 
betalte) i efteråret.
Arbejdsdag i VBK holdes den 20. maj kl. 1300 - 2000.

       5. Husudvalget Bedene foran huset skal være pænere., Dennis har 
rejst sagen i havnebestyrelsen, og det ser ud til at 
havnen vil komme med en løsning.
Reolen skal sættes ud i klublokalet, så den er klar til 
bogbytte. Her kan man sætte bøger og blade, og låne 
og bytte.
Per Weichels collage er fin. Tak for det.
Gasgrillen skal lige have den sidste skrue, så er den 
klar.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Havnekontoret er igen åben på fuld tid, men kun med 
betjening gennem vinduet.



Havneudvidelsen er afsluttet og afleveret med et par 
mindre mangler, som entreprenøren retter.
Indsejlingen er uddybet.
Forårets søsætning forløber som planlagt. Der er kun 1
- pladser ledige. Ellers lang venteliste i havnen.
Havnebestyrelsen arbejder på at få renoveret 
toiletbygningen på Muslingen indvendigt, det forventes 
at påbegyndes til efteråret.

7. VBK’s hjemmeside Per sender havnefolder til Dennis, som lægger den på 
hjemmesiden. Ellers går det som normalt.

8. Kommunikationsudvalg Nyhedsbrevet. Per skriver om Dûsseldorf bådudstilling. 
Se i øvrigt punkt 4.

9. Eventuelt Næste møde 11. maj 2021 kl.1830. Forhåbentligt fysisk
i klubhuset.


