
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 313

mødet afholdtes i VBKs klubhus tirsdag den 14. september 2021 kl. 1830

Referent: Lennart Larsen

Ordstyrer: Per

Til stede: Per, Jørgen, Edna, Katja, Lennart, Jesper, Johnny og Lars Peter

Afbud: Dennis, Hans og Carsten

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 312 blev godkendt af 
bestyrelsen. 

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Sensommerfesten: flere deltagere har 
udtrykt stor tilfredshed med festen. Enkelte 
frivillige mangler forsat at afhente deres 
vingave som tak for hjælpen. De skal 
kontakte en fra bestyrelsen.
Fredagsbaren ved VSK den 3. september 
var en stor succes – mere end 100 
fremmødte. Såfremt VSK ikke har plads 
forsøger vi at holde fredagsbaren i VBKs 
lokale.
Der indføres nye regler for sejlads med 
motorbåde, vandscootere, surfere og andet 
fra den 15. september i Vestegnens 
politikreds. Der må kun sejles mindst 300 
meter fra kysten, og sejlads til kysten skal 
være vinkelret. Se de korrekte regler f.eks. i 
Nyhedsbrevet.

3. Meddelelser fra 
kassereren. 

VBK har fået 69 nye medlemmer i dette år, 
og sidste år var det 102 nye medlemmer. 
Der har selvfølgelig også været nogle 
udmeldinger, men klubbens medlemstal er 
steget. 
Indtægterne er noget over det, der var 
budgetteret med.
Vi har d.d. kun få debitorer.



4. Aktiviteter. Fiskekonkurrencen blev aflyst, der var 
ingen tilmeldte.

Arbejdsdag i VBK klubhuset er torsdag den 
16. september 2021 kl. 1300 – 1800. Dennis
er tovholder. Arbejdsområder: Nøddestens 
arbejde, maling af sternbrædder, pudse 
vinduer og almen rengøring og oprydning. 
Alle er velkomne.

Klubaften tirsdag 26. oktober kl. 1900. 
Lennart orienterer om vinterklargøring af båd
og motor. Alle er velkomne – gratis. 

Standernedhaling søndag den 7. november
2021 kl. 1400. Hvem skal have 
klubstanderen? Der er grillpølse og drikke til 
alle. Ingen tilmelding.

Generalforsamling onsdag den 17. 
november kl. 1830. Flyttet p.gr.a. 
kommunalvalg.

Julestue søndag den 5. december.

       5. Husudvalget. Arbejdsdag torsdag den 16. september
6. Nyt fra havnebestyrelsen VBK siger tillykke til Jørgen Simonsen med 

genvalg som kasserer i havnen.
VBK siger tillykke til Søren Christiansen med
genvalg som formand for havnen.
Havnen har fået ny medhjælper.
Orientering om vedligeholdelsesplaner for 
havnen.

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

8. Kommunikationsud-
valg.

Jørgen forventer, at der er et nyt 
Nyhedsbrev på vej i uge 38.
Se punkt 4 omkring aktiviteter.

9. Eventuelt. Den ydre afmærkning til havnen er ikke på 
plads og i orden.
Nedlagte bøjer og manglende hvidt lys på 
molehovederne.
Den forestående generalforsamling den 17. 
november gennemgås på næste møde. 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 12. 



oktober 2021 kl. 1830.


