
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 311

Mødet afholdtes tirsdag 8. juni 2021 kl. 1830 

Referent: Per

Ordstyrer: Per

Tilstede: Per, Jørgen, Hans, Edna, Katja, Johnny, Lennart, Lars Peter og Jesper.

Afbud: Carsten, Dennis.

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 310 godkendt med enkelte faktuelle rettelser. 

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer 

Konstituering efter generalforsamlingen den 1. juni.
Formanden bød velkommen til Katja og Jesper som nye 
bestyrelsesmedlemmer, og velkommen til de 2 nye 
suppleanter Lennart og Johnny. 
Bestyrelsen konstituerede derefter sig selv efter 
generalforsamlingen den 1. juni.
Formand Per Nørgaard
Kasserer Jørgen Simonsen
Næstformand Katja Braase
Sekretær Dennis Boyesen
Bestyr. medlemmer:
Hans Østergaard
Carsten Muldvad (husformand og indkøber)
Edna Braase
Jesper Gershøj
Lars Peter Jensen
Bestyr. suppleanter:
Lennart Larsen
Johnny Nielsen.
Der har været afholdt 2 arbejdsdage for medlemmerne. 
Fremmødet har ikke været overvældende, men tak til de, 
der kom frem. Nu mangler vi kun at få fordelt lidt 
Nøddesten rundt om huset, samt få malet vindskeder og 
døre og vinduer udvendigt. Ved henvendelse til formanden
kan man få arbejdsopgaver, materialer og værktøj 
udleveret.  
Grundet en henvendelse fra et medlem om musik til 
ulempe ved udlejning af huset, har bestyrelsen diskuteret 
dette. Det er klart, at havnens regler skal overholdes 
vedrørende udendørs musik og lignende, der skal stoppe 
kl. 2200. Dette vil blive præciseret for kommende lånere af
huset. Bestyrelsen i øvrigt enige i, at medlemmerne har 



forskellige behov for brug af huset, så alle skal kunne 
tilgodeses. Udlånsfrekvensen af huset er ikke så stor, at 
det er en belastning for det store flertal af medlemmerne. 

3. Meddelelser fra   

kassereren

En skyldner har nu betalt gæld for 2 år. I øvrigt er 
økonomien god. 

4. Aktiviteter Sankt Hans den 23. juni. Grillen tændes, så den er klar 
fra kl. ca. 1800. Medlemmer og gæster skal selv 
medbringe mad og drikke, eller købe i automaten. 
Fest for medlemmer der har deltaget i byggeprojektet 
søges afholdt den 4. september. Det gælder selvfølgelig 
også for påhænger. Nærmere følger.
Fiskekonkurrence forsøges afholdt den 11. september.
Arbejdsdag igen den 16. september kl. 1300 – 2000. 
Søredningstjenestens foredrag søges gennemført snarest.

      5. Husudvalget Husformand blev som bekendt Carsten. Ved mangler i 
huset kan der skrives en seddel og lægges på bordet til 
Carsten eller Per.
Lennart vil donere 1 års abonnement på et engelsk 
bådblad. Der opstilles en bladholder til diverse blade. Læs 
bladet – men lad være med at tage det med hjem. 
Vi opfordrer medlemmerne til at give en hånd en gang 
imellem med fejning af gulv og lidt rengøring. Det er jer 
selv, der sviner. Hvis opvaskemaskinen er ¾ fyldt, så må 
den gerne startes.
Hvis nogen vil male et par vinduer eller døre, eller så 
endda vindskeder, så ring til Per, så bliver materialer stillet
frem.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der vil muligt blive en Autocamperplads på havnen. Der er
flere fremmede både, der serviceres med kranen, idet en 
nærliggende havn har krannedbrud. Havnen har faste 
dage for optagning og søsætning af både. 
Havnen har generalforsamling den 26. august 2021 kl. 
1900. 

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt fra hjemmesiden.

Men det nye bestyrelsesmedlem Katja vil overveje, 
hvorvidt VBK skal være på Facebook. Katja undersøger 
nærmere. 



8. Kommunikationsudvalg Se punkt 4. 

9. Eventuelt Næste møde tirsdag den 10. august 2021 kl. 1830.

Bestyrelsen holder sommerferie indtil august, men er det 
vigtigt, kan du selvfølgelig forsøge at kontakte os. 


