
Bestyrelsesmøde i VBK
Referat fra møde nr. 323

mødet afholdtes i VBKs klubhus tirsdag d. 13-9- 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 322 blev godkendt af bestyrelsen

2. Meddelelser fra formand
og
bestyrelsesmedlemmer: 
bør

Arbejdsdag, hvad skal der laves?
Stativ til hindbærbuske
Beplantning vest og øst skal tyndes ud, ukrudt fjernes,
Malerarbejde, der skal males rødt på de øverste
trekanter der ikke blev malet i foråret, samt div. Vinduer.
Nedfejning af spindelvæv hele vejen rundt om huset,
rengøring, oprydning kontor, rep. af trappetrin og meget
mere.
Oktober fest status.
Diverse arbejdsopgaver fordelt. Prisen er 100 kr. pr.
deltager, børn gratis.
Jørgen laver reminder og udsender indbydelsen til
festen igen.
Førstehjælpskursus. Såfremt man har meldt sig til
kurset, må bestyrelsen gerne lige få et praj, så vi har en
ide om, hvor mange der deltager.
“Pudsemadder”. Aftalt at man i forbindelse med
vinterklargøring af bådene kan mødes kl. 1200 - 1300 til
Fællesspisning af egen madpakke. Lørdage den 8/10 -
15/10 - 23/10. VBK giver lidt at drikke.



3. Meddelelser fra
kassereren

Det foreløbige regnskab er lige ved at være færdigt.
Det ser acceptabelt ud.

4. Aktiviteter. 1. oktober VBK fest.
Førstehjælpskursus, hvem er interesseret. Se datoer i
tidligere indbydelse.
Fællesspisning af egen madpakke 8/10 15/10 23/10.

Alle dage kl. 1200.
Standernedhaling søndag 6/11 kl. 1400.

5. Husudvalget Der er betalt for et spejl, der var ødelagt, nyt er indkøbt.
Der handles ind af diverse rengøringsartikler.
Der er indkøbt gas

6. Nyt fra havnebestyrelsen Sikkerhedsstyrelsen har været besøg. Det var
el-installationerne, der var fokus på, de havde intet at
bemærke.
Havnen har fået konstateret pæleorm på en pæl på
H-broen.
Havneboxe  er der run på, og vi skal have genforhandlet
vor aftale med ”Havnebox”.
Bestyrelsen arbejder videre med broernes udskiftning
dette er et projekt til 40-50 mill. Kr, så vi er nødt til at
have kontakt med Vallensbæk Kommune.

7. VBK’s hjemmeside Jørgen og Dennis har opdaget, at vi har lidt problemer
med vor adgange til vore digitale medier, webhotel, mail
og wordpress.eftersyn alt ok.
Det har hidtil været Dennis der har administreret dette,
men grundet opkøb af vort webhotel er der gået kuk i
det, derfor må vi lægge en ren politik om dette. Jørgen
og Dennis tager sig af dette.

8. Eventuelt Næste møde  tirsdag  11/10-2022 kl. 1830..
Edna melder afbud


