
 

Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 312

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 10. august 2021 kl. 1830.

Referent: Dennis Bøyesen

Ordstyrer: Per

Til stede: Per, Jørgen, Dennis, Edna, Katja, Lennart, Hans, Jesper og Carsten.

Afbud:   Johnny og Lars Peter.

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 311 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Per har revideret brugeraftalen vedr. udlån af klubhuset. De nye 
tilføjelser blev godkendt af bestyrelsen. Handler om ingen 
udendørs musik efter kl. 2200 samt præcisering af brug af 
køkkenet, hvor låneren har brugsretten.

Carsten efterlyste magasiner (brugte/ældre) i bogreolen, hvis 
nogen abonnerede måtte de gerne lægge dem her. Per kommer 
med nyere eksemplarer af Båd/Bådnyt.

3. Meddelelser fra 
kassereren. 

Der er i sommerens løb kommet ca. 12 nye medlemmer, så vi pt.
er tæt på 300 medlemmer. Dette er selvfølgelig godt for 
økonomien, men samtidigt giver det mulighed for at få flere 
medlemstilbud.
Vi har d.d. kun 4 debitorer, dette er også flot.

4. Aktiviteter. Havnens Generalforsamling er den 26. august 2021 kl. 1900.
Den udsatte fest for de flittige husbyggere, samt alle andre VBK 
medlemmer er den 4. september 2021 kl. 1730. Husk tilmelding 
senest 200821. Gratis for alle.
Fiskekonkurrence lørdag den 11. september 2021 kl. 0800. 
Tilmelding nødvendig.
Arbejdsdag i VBK klubhuset er torsdag den 16. september 2021 
kl. 1300 – 1800. Alle er velkomne.
Standernedhaling søndag den 7. november 2021 kl. 1400. 
Pølser og drikke til alle. Ingen tilmelding.
Fredagsbar 3. september kl. 1600 – 1800. Holdes den første 
fredag i måneden hos VSK i klublokalet. Alle VBKer + påhæng er
velkomne. Drinks skal betales. Favorable priser. 

       5. Husudvalget. Steffen kører stadig nøddesten på arealerne omkring huset, en 
stor tak for hans ihærdighed. 
Der er masser af opgaver til medlemmerne på arbejdsdagen den
16. september. 
Alle opfordres til at komme en time eller to. Jeres indsats er 
nødvendig til vedligeholdelse. 



6. Nyt fra havnebestyrelsen Da der ikke har være havnebestyrelsesmøde hen over 
sommeren, er der intet nyt.

7. VBK’s hjemmeside. Side opdateres jævnligt, ellers intet nyt

8. Kommunikationsud-
valg.

Jørgen forventer, at der er et nyt Nyhedsbrev på vej i uge 33. Se 
punkt 4.

9. Eventuelt. Der er nu 2 hjertestartere på havnen - 1 ved havnekontoret og 1 
ved kano/kajak klubhuset.
Lennart tilbyder undervisning hos AOF i Duelighedsbeviset mod 
betaling, se i nyhedsbrevet og på hjemmesiden.
Lennart tilbyder at arrangere en natsejllads i løbet af foråret. Der 
vil være indledende orientering og undervisning inden sejladsen. 
Gratis at deltage.
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 14. september 2021 kl. 
1830.


