
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 310

mødet afholdtes tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 1830. 

Referent: Bob Nørup

Ordstyrer: Bob Nørup

Tilstede: Jørgen, Jesper, Hans, Bob, Carsten og Lars Peter

Afbud: Per, Dennis, Lene og Edna.

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 309 fra 13. april 2021 er godkendt. 

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer 

Generalforsamlingen afholdes som planlagt, hvis der 
kommer nye restriktioner vil bestyrelsen naturligvis følge 
disse. 
Valg til bestyrelsen blev omtalt, det blev besluttet, at der 
meddeles ændringer til formanden.
Formanden havde fået 9 tilmeldinger til fiske-
konkurrencen, som der var enighed om at aflyse, Per giver
selv besked til de 2 tilmeldte familier.
Arbejdsdag den 20. maj blev diskuteret, Bob meddelte at 
han kunne stille trailer til rådighed.
Der var spørgsmål til de nye el-standere, der er opsat, og 
hvem der har bestemt lysstyrke/ farve. Bob forhører sig på
næste havnebestyrelsesmøde. 
Kassereren havde haft en snak med Per om, at der skulle 
indkøbes en ny computer til administration og regnskab for
VBK medlemmer. En enig bestyrelse vedtog indkøb af ny 
computer, rammen blev godkendt til max af kr. 8000
Nye stolper banket uden plastik beskyttelse- hvorfor ? da 
det ikke er godt for bådende.

3. Meddelelser fra   

kassereren

Kassereren kunne oplyse at de sidste nøgler – værdi 6800
kr. er taget til indtægt. Økonomien er god.
Der var enighed om at give en ny stander til de 
medlemmer, der skulle ønske dette.

4. Aktiviteter Som allerede noteret ovenfor er fiskekonkurrencen aflyst, 
det samme er gældende for Havnens dag i hele landet.

      5. Husudvalget Der var tale om at sætte en reol mere op til bøger og 



magasiner til medlemmerne. 

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der er 5 officielle søsætningsdage tilbage. Til dato har der 
været 70 aflysninger og 1 udeblivelse. • Havnens 
venteliste ligger stadig på 2-300 i forskellige kategorier. 
Ca. 80% er kategori 4 og 5. • Trailerpladsen er blevet 
udvidet, og antallet af trailerbåde er således vokset. • 
Vedligeholdelsesplan for området blev diskuteret, 
bestyrelsen var på tilsyn i “vaskehuset” da dette skal have 
en makeover.
Dennis har lavet et udbud baseret på forskellige grader af 
ombygning, som skal sendes i udbud.

Ny hjemmeside blev diskuteret kan ses via dette link
https://m-o-m.dk/clients/vhkb/
Ny opmåling af broerne diskuteret Det skal siden 
fremlægges på generalforsamlingen 2022. Det betyder, at 
vi fremlægger det på det næstkommende dialogmøde.
Steen Hillebrecht meddelte, at han ikke stiller op til 
genvalg.
Covid 19:
Der vil fortsat være betjening gennem lugen på havne 
kontoret til andet bliver meldt ud.

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt

8. Kommunikationsudvalg Her kunne dit indlæg været bragt, til trods for corona vil 
bestyrelsen meget gerne modtage indslag fra 
medlemmerne.
Vedr. havnebadet, vil der blive forespurgt til kommunen for
at få løbende opdateringer om fremdriften i byggeriet af 
badestationen, som videreformidles til havnens brugere.

9. Eventuelt Næste bestyrelsesmøde 8. juni 2021 kl. 18:30 

https://m-o-m.dk/clients/vhkb/

