
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 314

Mødet afholdtes tirsdag den 12. okt. 2021 kl. 1830 

Referent: Per

Ordstyrer: Per

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

Afbud: Dennis og Carsten

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 313 godkendt.

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer 

Generalforsamlingen onsdag den 17. november 2021 kl.  
1830 gennemgået. Bemærk dagen er flyttet grundet 
kommunalvalg dagen før. Dagsorden sendes ud senest 3 
uger før. 
Bestyrelsen har Nytårskur lørdag den 22. Januar 2022. 
Bestyrelsen skal sætte dagen af. 
Der er nogle medlemmer, som har fået et girokort fra 
havnen, idet der ikke var påsat gyldigt havnemærke på 
båden. 

3. Meddelelser fra   

kassereren

Regnskab fra det forgangne år fremlagt til brug ved 
generalforsamlingen. Pænt overskud. Dette skyldes 
ekstraordinært mange nye medlemmer grundet 
Coronakrisen, samt ingen afholdte arrangementer grundet
samme. Bemærk at næste års budget ikke indeholder 
planer om det samme overskud. 

4. Aktiviteter 160921 blev der afholdt arbejdsdag i VBK. Der var 
fremmødt ca. 10 medlemmer (fortrinsvis bestyrelsen), men
mange punkter på arbejdslisten blev alligevel klaret. Vi 
mangler dog maling af diverse døre og vinduer samt 
vindskeder. 
261021 kl. 1900 Klubaften, hvor Lennart gennemgår 
vinterklargøring. Mød glad frem – det er gratis.
071121 kl. 1400 Standernedhaling. Der er tale, 
fællessang, standernedhaling, og efterfølgende pølser, øl 
og sodavand. Endvidere uddeles 2 gamle standere til 
medlemmer, der særligt har fortjent dette. 
171121 kl. 1830 VBK Generalforsamling. Mød glad op til
den ordinære generalforsamling med kaffe, wienerbrød, øl
og vand.
181121 kl. 1830 Havnen dialogmøde.



051221 Julestue i VBK – søndag – gæt hvad vi finder 
på?

      5. Husudvalget Der er nu tændt for varmen i klubhuset. Grundet de 
stigende el-priser vil der dog ikke være fuld drøn på 
varmen generelt. Har du et behov for ekstra varme ved 
ophold i klubhuset – så ring i god tid til en fra bestyrelsen. 

6. Nyt fra havnebestyrelsen Den 041021 var der allerede kommet 110 både på land. 
Alle tider til optagning er nu bookede. I havnen er der kun 
ledige 1-pladser. Der er opsat poser, så hundelorte kan 
blive samlet op.
Husk der jf. de nye regler fra havnen nu er gebyr, hvis du 
har mere end 2 pullertfjernbetjeninger. 

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt.

8. Kommunikationsudvalg Se punkt 4. Jørgen sender et nyt Nyhedsbrev ud, og 
sender også indkaldelsen til generalforsamlingen ud. 

9. Eventuelt Næste møde tirsdag den 9. nov. 2021 kl. 1830. 


