
Bestyrelsesmøde i VBK

Referat fra møde nr. 327

mødet afholdtes i VBKs klubhus tirsdag d. 10-1- 2023 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 325 og 326 blev godkendt af den fremmødte 
bestyrelse.

2. Meddelelser fra formand 
og 
bestyrelsesmedlemmer: 
bør

VSK har meddelt, at Peter og Rita Ambs holder op i 
bestyrelsen/sekretariatet hos VSK. Alle er inviteret til 
reception fredag den 200123 kl. 1600 - 1800. Det gælder 
også vores medlemmer og selvfølgelig også bestyrelsen. 

3. Meddelelser fra 
kassereren 

Kassereren orienterede om opkrævningerne for i år og 
økonomien i almindelighed, det ser godt ud. 

4. Aktiviteter. Der er bådudstilling i Fredericia den 24. - 26. februar og 
igen den 2. - 5. marts 2023. Kunne det være en ide at 
arrangere noget samkørsel for dem, der vil derover. Vi 
kunne måske få interesserede til at melde ud, og så kan vi 
videreformidle, hvem man kan køre med?  Priser osv skal 
fremgå af oplægget. Hvem kan stå for dette?
Det skrives i nyhedsbrevet om der er interesserede, den 
fremmødte bestyrelse valgte Per som tovholder.
VBK Tovværksdag søndag den 5. marts. kl. 14.00 Lennart 
og Lars Peter står for orienteringen.
VBK Forårsklargøring af båd 21. februar 1900. Lennart 
står for orienteringen.
VBK Arbejdsdag lørdag den 15. april 1000 til ?



5. Husudvalget Intet nyt

6. Nyt fra havnebestyrelsen Jørgen orienterede om ventelister til plads i havnen og de 
nye røde/grønne skilte til bådpladserne. Boble anlægget er
tjekket og virker. Der kommer flere zinkklodser på E-
broens stålpæle, så vi ikke risikerer at de tærer for hurtigt. 
El-standerne er klar til at blive sat op, og de gamle vil blive 
fjernet hen over vinteren, således at elektrikeren kan 
påbegynde montage af de nye.

7. VBK’s hjemmeside Dennis orienterede om ny hjemmesiden og henter et tilbud
på, hvad det kommer til at koste at få fornyet 
applikationen, så den kan holde til fremtidige opdateringer.
Katja ser på Facebook, og  opretter en brugergruppe, hvor 
hun er administrator.

8. Eventuelt Emner til fremtidige aktiviteter, punktet fastholdes til 
efteråret programsætning.
Næste møde er rykket frem til 7. februar kl.1830, pga. 
havnens generalforsamling den 14. februar. kl. 19.00


