
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 321

mødet afholdtes i VBKs klubhus tirsdag d. 9-5- 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. Referat 320 blev godkendt af bestyrelsen uden 
bemærkninger.

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 
bør

Tilbud fra et medlem der ønsker at sælge sin øl til 
klubben blandt andet med egen etiket. Per tager 
kontakt til pgl. med tilbud om at stille op til havnens dag.
Et medlem forespørger, om vi selv kan afholde 
fredagsbar. Per svarer, at det er et fint arrangement hos
VSK, og det er et samarbejde mellem klubberne. Det 
kræver megen frivillig arbejdskraft med et sådant 
arrangement, og medlemmerne står ikke i kø for at 
melde sig.
Jørgen har gået alle stole igennem  i klubhuset og 
strammet med en unbrakonøgle, så stolene nu er sikre 
at sidde i.
En rejsebeskrivelse fra nogle medlemmer der er på 
langfart, vil komme på hjemmesiden.

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Der er kommet 5 nye medlemmer til dato i år.
Økonomien er ok.
Vi har 5 debitorer.
El-forbruget  har ligget på ca. 15 til 20 kwh pr. dag den 
sidste måned, så det ser fint ud.



4. Aktiviteter. Fiskekonkurrencen blev aflyst – i ingen tilmeldinger.
VBK Arbejdsdagen  19. maj kl. 1000 – 1900 blev 
gennemgået. Der skal plantes i de nyrensede bede 
foran klubhuset. Huset skal males og et enkelt træ skal 
beskæres. 
Mød glad frem og giv et par timer til din klub, det giver 
bonus i den sidste ende.

Desværre har Havnen også besluttet at holde 
arbejdsdag samme dag den 19. maj. Dog fra kl. 1600 – 
2000. Her slutter dagen med grillpølser. Så 
opfordringen er, at du / I deltager i begge dele, og opnår
mulighed for dobbelt forplejning. 

Fredagsbar hos VSK 20. maj 1600 – 2000. se 
hjemmeside.
Fredagsbar hos VSK 10. juni 1600 – 1800.
Havnens dag 11 juni fra kl. 1000.  VBK  afholder 
loppemarked, alle kan få en gratis plads. Medbring 
gamle og nye ting, maritime eller andet. Der uddeles 
gratis kaffe og kage og saftevand. Der er fiskenet til 
udlån til ungerne. Åbent hus hele dagen for alle.
Skt. Hans 23. juni kl. 1800. VBK tænder grillen, så den 
er klar til kl. 1800. Medbring selv mad og drikke.

5. Husudvalget Jørgen vil med jævne mellemrum komme med 
aflæsning af strømforbrug. 
Der blev diskuteret solceller og anden grøn energi. P.t. 
ikke tilslutning til nye større projekter, da økonomien 
ikke hænger sammen i forhold til fortjenesten / 
Besparelsen.

6. Nyt fra havnebestyrelsen Der har været 5 års gennemgang af havnen med 
firmaet Rambøl. Udløbsdatoen for broerne der er 
mellem 45 og 50 år gamle blev gennemgået. 
Havnebestyrelsen har bedt Rambøl om et projekt og en
vurdering af hvad det vil koste at renovere / forny 
broerne.
1 til 1 udskiftning af pælebroer vil koste ca.12 mill
En udskiftning til flydebroer vil koste ca. 20 mill.

Havnens Arbejdsdag  19/5 er i konflikt med VBK's 
arbejdsdag samme dag, men vi fastholder dagen så der
er arbejdsdag begge steder.
En ekstern fagkonsulent har gennemgået grejhust 
”Perlen”. Havnebestyrelsen tager nu stilling til hvad der 
skal gøres ved huset.



7. VBK’s hjemmeside Intet nyt.

8. Kommunikationsudvalg Se punkt 4.
Dette punkt er identisk med punkt 4, og fremadrettet 
udgår punkt 8 på dagsordenen m.h.t. 
kommunikationsudvalg.
Eventuelt flyttes til punkt 8, og punkt 9 udgår. 

9. Eventuelt Næste møde  tirsdag 14/6 -22 kl. 1830. 
Derefter sommerferie i juli måned.


