
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 319

Mødet afholdtes tirsdag 8. marts 2022 kl. 1830 

Referent: Dennis

Ordstyrer: Per

Tilstede: Per, Katja, Dennis, Hans, Johnny, Edna og Lennart.

Afbud: Jørgen, Carsten, Lars Peter og Jesper.

Dagsorden:

1. Godkendelse referat nr. Referat nr. 318 ikke rundsendt. Godkendelse udskudt.

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer 

Per efterlyser en fra bestyrelsen, der skal være tovholder 
på kommunens frivillighedsudvalg. Der kommer noget 
orientering af og til, der skal tages stilling til, samtidigt 
med, at vi skal holde øje med, hvorvidt der kan søges 
tilskud, lokaler og andet. Ingen meldte sig. Tages op igen 
på næste møde.
Til info er der f.eks. børnecykelløb den 270622, hvor ruten 
går lige forbi havnen.
Der har været nævnt flere datoer for Havnens dag. Ef-
terfølgende er det konstateret, at det er lørdag den 11. juni
2022.

3. Meddelelser fra   

kassereren

Kassereren har meddelt, at der nu kun er 19, der skylder 
kontingent. (sidste måned ca. 50). Oversigt over klubbens 
økonomi fremlagt.

4. Aktiviteter 090322 kl. 1900 Lennart holder foredrag om stort og småt.
Tovholder Lennart og Per. Franskbrødsmadder.
010422 kl. 1600. VSK – sejlklubben holder fredagsbar – 
alle er velkomne. Næste datoer er: 060522 – 200522 
-100622.
030422 kl. 1400. Standerhejsning. Der serveres en pølse 
og drikke. Tovholder Katja. Grillmester Jesper. Indkøber 
Jørgen.
060422 kl. 1900. Dansk Søredningstjeneste. Tovholder 
Carsten. Kaffe og brød.
070422 kl. 1900 Pantanius. Tovholder Dennis. Kaffe og 
brød.VBK best
110622 lørdag Havnens Dag / Vild med Vand. Åbent 
klubhus og åben Havn for alle. 

      5. Husudvalget Der er grundet de store udgifter til strøm skruet ned for 
varmen i klubhuset. Varmtvandsbeholderen er ligeledes 



skruet ned. Køleskabet i gangen er helt slukket.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Dennis orienterede om havnebetyrelsens seminar vedr. 
visioner for havnens.

7. VBK’s hjemmeside Intet nyt.

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

9. Eventuelt Næste møde tirsdag den 120422 kl. 1830.

Per melder afbud til arrangementer indtil 090422 grundet 
ferie. 


