
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat til møde nr. 317

mødet afholdtes i VBK´s klubhus tirsdag d. 11-1- 2022 Kl. 1830

 Deltager ved mødet Mødt Afbud

Per Nørgaard +

Jørgen Simonsen +

Katja Brasse Rasmussen +

Dennis Bøyesen +

Carsten Mulvad +

Hans Østergård +

Lars Peter Jensen +

Johnny Nielsen +

Edna Brasse +

Jesper Gershøj +

Lennart Larsen +

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. 316 bestyrelsen godkendte referatet uden 
bemærkninger.

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 

Der er stadig corona restriktioner i huset frem til 
170122, hvorfor vi er nødsaget til at udskyde planlagte 
arrangementer.
Generalforsamlingsreferatet er nu underskrevet. 
Lægges på hjemmesiden.

3. Meddelelser fra 
kassereren  

Jørgen har udsendt opkrævninger for 2022 til vore 310 
medlemmer, dette er sket før 1. januar for at spare på 
stigende porto til Post Nord. Vi har stadig en del 
medlemmer der ikke har oplyst mailadresse, som 
derfor får opkrævning med brevpost. Det er en 
betragtelig udgift.
Ellers ser økonomien fin ud.

4. Aktiviteter. Grundet corona er alt stadig status usikkert, vi håber at 
der snart bliver åbnet, så vi kan komme på banen igen.

5. Husudvalget Intet nyt siden sidst. Vi fortsætter med at have varme 
på huset trods stigende udgifter til EL. 



6. Nyt fra havnebestyrelsen Ny Kermit (den grønne traktor) er indkøbt – havnen 
håber den er i drift midt i marts.
Ny afregnings perioder for el, der skal nu afregnes 2 
gange årligt ved søsætning og ved optagning. Dette 
grundet stigende priser på strøm.
Michael Jørgensen fra VBK genopstiller som 
næstformand til havnebestyrelsen.
Indkøb af et vidunderprodukt til mastermastehåndtering
er forkastet af havnebestyrelsen, da havnen ikke vil 
have ansvarspådragelse ved en evt. fejlhåndtering.
Havnen skifter forsikringsselskab fra Tryg forsikring til 
Top forsikring. Pæn besparelse.
Der er købt nye plastrør til agterpælene ved de nye 
flydebroer.
Nye elstandere er påbegyndt, at blive opsat fra bro E.
Der kommer nye regler for brikker(fjernbetjening) til 
pullerterne. En indskyder kan have 2 brikker uden 
ekstrabetaling. 
Havnen opsætter en ny toiletpumpe ved 
benzinstanderen.

7. VBK’s hjemmeside Siden er blevet opdateret dags dato.
Foto efterlyses, mange af vore billeder er ved at være 
gamle, vi trænger til nye. Send billeder til os af 
oplevelser, hændelser osv., men ikke fra moster Odas 
65 års fødselsdag.
Face Book blev diskuteret. Skal VBK på Facebook? 
Dennis arbejder på en evt. løsning.

8. Kommunikationsudvalg Nyhedsbrevet udsendes i denne uge. Krantider: husk 
at kontakte havnen, hvis du ikke har fået en krantid.

9. Eventuelt Næste møde 8. februar kl. 1830.
Bestyrelsens Nytårskur er planlagt til lørdag 120322 kl. 
1300. 
Vores dyre borde/bænke udendørs må gerne stå på 
skrå, medens det er vinter. Er de væltet, så tag lige og 
rejs dem på højkant igen. 


