VBK bestyrelsesmøde nr. 316. Mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 14-12- 2021 Kl. 18.30
Deltager ved mødet:
Per Nørgaard - fremmødt
Jørgen Simonsen - fremmødt
Katja Brasse-Rasmussen - fremmødt
Dennis Bøyesen - afbud
Carsten Mulvad - afbud
Hans Østergård - afbud
Lars Peter Jensen - fremmødt
Johnny Nielsen - afbud
Edna Brasse-Rasmussen - fremmødt
Jesper Gershøj – fremmødt
Lennart Larsen -fremmødt

Dagsorden:
1.
Godkendelse referat nr. 315:
Godkendt uden kommentar.
2.
Meddelelser fra formand og bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. – ingen ændringer. Næstformand Katja,
sekretær/referent Dennis, husformand Carsten/Per.
Vi talte om evt. ændring af ordlyd i vedtægterne ifm. konstituering, idet bestyrelsen skal konstituere sig
senest 14 dage efter generalforsamlingen. Vi blev enige om, at det var et miniproblem, og
konstitueringen nås indenfor tiden.
Indmelding til foreningsregister i kommunen. Dette klarer Per. Registreringen giver mulighed for, at
VBK som forening kan låne kommunens lokaler gratis.
3.
Meddelelser fra Kassereren:
Balance gennemgået. OK økonomi.
9 nye medlemmer.
Der er indkøbt standere/vimbler.
Tryg forsikring har givet os lidt bonus retur.
4.
Aktiviteter.
Bestyrelsens nytårskur 22. januar – ved næste møde 11. januar besluttes det om det afholdes eller
aflyses grundet Coronasituationen.
Andre aktiviteter sat i bero grundet covid.

Lennart vil afholde vigeregler-opfrisknings-aften. Vi overvejer fælles natsejlads, besøg af
forsikringsselskabet Pantanius, Dansk Søredningstjeneste og Garmin.
5.
Husudvalget:
Trænger til oprydning på kontor.
6.
Nyt fra havnebestyrelsen:
Optagning af både erslut.
Alle øvrige i vandet er henvist til inderhavnen.
Port ved havnekontoret udskiftet.
Noget på stativer er skiftet.
Dykker har tjekket pumpeanlæg.
Kontor ændret åbningstider.
Kermit skal skiftes.
Dækssug skiftes.
Der laves visioner for havnen til Januar.
Drøftelse om flydebroer forsættes.
Badeanstalt er åben, og ifølge lokalavisen vil der være en form for brugerbetaling i bassinet om
sommeren i dagtimer?
7.
VBK’s hjemmeside:
Intet nyt.
Referat for generalforsamling endnu ikke underskrevet.
8.
Kommunikationsudvalg:
Nyhedsbrev afsendes snarligt.
9.
Eventuelt:
Sidste fredagsbar i VSK var Gløgghygge. Der var musik, julesne og pyntet med juletræer. Bagefter kunne
træerne købes. Det gjorde VBK og satte 1 træ i vores klubhus.

