
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 320

mødet afholdes i VBK´s klubhus tirsdag d. 12-4- 2022 Kl. 1830

 Deltager ved mødet Mødt Afbud ikke afbud

Per Nørgaard x

Jørgen Simonsen x

Katja Brasse Rasmussen x

Dennis Bøyesen x

Carsten Mulvad x

Hans Østergård x

Lars Peter Jensen x

Johnny Nielsen x

Edna Brasse x

Jesper Gershøj             x

Lennart Larsen x

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. 318 og 319 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 
bør

Tovholder på frivillighedsudvalget i kommunen er 
Jesper Gershøj. Opgaven er blot at skimme 
meddelelser for at vi kan reagere, såfremt det specifikt 
har interesse for VBK.
Bedene uden for klubhuset er fra havnen blevet gjort 
klar til beplantning. Bestyrelsen besluttede at vi skal 
have frugtbuske ( ribs, solbær, stikkelsbær og 
skovjordbær) der laves et oplæg til arbejdsdagen 
(Dennis).
Jens Peter har skiftet varmelegemet på 
varmevandsbeholderen, der er endnu ikke kommet en 
faktura.
Standerhejsningen var en succes med ca. 60 
fremmødte medlemmer. Der blev efterlyst en ny sang 
med en mere sangbar melodi. Alle medlemmer er 
velkomne til at indsende forslag til formanden.
Dansk Søredningstjeneste var på besøg hos VBK med 
2 repræsentanter for at fortælle om deres arbejde. Der 
var fremmødt ca. 14 af VBKs medlemmer, det var ikke 
meget. Orienteringen vartil gengæld god.
Pantanius var på besøg den 7. april og fortalte om 



bådforsikringer, også her var der et meget ringe 
fremmøde, der kom 5 medlemmer. Det er for dårligt. 
Orienteringen fra Pantanius var god og informativ.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Der er ikke sket det store siden sidst, vi har nu kun 7 
restanter, det er til gengæld flot.
Økonomien er ok.

4. Aktiviteter. Fiskekonkurrencen er planlagt til 7. maj,  hvis der 
vises interesse fra medlemmerne. De seneste år har 
interessen været vigende, og hvis der kun kommer 2 til 
5 medlemmer er det for stort et arbejde for bestyrelsen.
Arbejdsdag i VBK den 19. maj fra kl. 1000 til 1900. 
Pensionister kan komme hele dagen, og de 
arbejdsramte kan blot dukke op, når de har fri. Prøv at 
give din klub en time eller to. Det kan ikke være 
rigtigt, at der kun møder 5 mand ud af 300 medlemmer 
(+påhæng).
Der skal plantes i det renoverede bed foran huset samt
males + det løse.
Fredagsbar 20. maj i VSK fra kl. 1600. Alle VBK 
medlemmer er velkomne.
Fredagsbar 10. juni fra kl. 1600 i VSK.
Havnens dag lørdag 11. juni – hele dagen. 
Bestyrelsen laver kaffe og kage, samt saft til børnene, 
Åben klubhus for alle, samt loppemarked. Man kan blot
vælge et bord inde eller ude til sine 
loppemarkedseffekter, man vil sælge / give væk.  Mød 
op og se hvad der i øvrigt sker i klubben og på resten 
af havnen. Aktiviteter for børn.
Sankt Hans Aften 23. juni Bestyrelsen starter 
kulgrillen, så den er klar fra kl. 1800. Alle er velkomne –
medbring selv mad og drikke – eller køb i automaten. 
Det plejer at være vældigt hyggeligt. 

5. Husudvalget Per foreslog månedlig aflæsning af el-måler, samt i 
øvrigt vandmåler, så der kan tages højde for pludselig 
overforbrug. Eventuelt kan SEAS app bruges. Der var 
ikke den store tilslutning til forslaget, som kræver et 
minimum af indsats.
(Jørgen har efterfølgende undersøgt el-forbruget 
bagudrettet og fremsendt oversigt over det årlige og 
månedlige forbrug, men stadig mindst 1 år 
bagudrettet).
Bestyrelsen diskuterede solceller.
Begge emner tages op igen på næste 
bestyrelsesmøde.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Den nye toiletpumpe/sugepumpe ved tankanlægget er 



sat i gang 5. april. 
Havnebestyrelsen har foretaget en gennemgang af 
grejhusene. P-huset var i en dårlig forfatning. 
Havnebestyrelsen overvejer hvad der skal gøres, en 
bygningssagkyndig vil evt. blive bedt om en vurdering.
Der er foretaget gennemgang af havnens tilstand (5 års
eftersyn). Der kommer en rapport fra det eksterne firma
Rambøl i løbet af maj.
Servicehuset er blevet malet indvendigt, der kommer 
luft/luft varmepumpe i løbet af sommeren, til erstatning 
af el-radiatorer.
Kranen har ligeledes fået det årlige eftersyn.

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt siden sidst.

8. Kommunikationsudvalg Se nr. 4. Jørgen udsender Nyhedsbrev.

9. Eventuelt Næste møde tirsdag 10. maj 2022 kl. 1830.
Beskrivelse af log in til mail boks, sendes til 
bestyrelsen.
Kage til næste møde Jørgen


