
 

 

Vejle Motorbåd-Klub    
Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere                          Stiftet  16  december  1932    

 

 

 

Ref. Fra Bestyrelsesmøde i VMK torsdag d.28 maj  2015 

 

Tidspunkt og sted: Kl. 19.00 i bestyrelseslokalet 

Deltagere:  Bøje, Hans Jørgen, Jørgen, Benny, Leif og Johnny 

Fraværende:  Elmer 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Godkendt   

 

2. Regnskab v. kasserer Jørgen Nielsen 

 

Regnskab gennemgået og godkendt –følger budget. 

 

 

3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet  

 

Referat gennemgået og debatteret - hænger på opslagstavlen. 

 

Der er begyndt at tage døde både op på land – de resterende vil ligeledes 

komme på land. 

 

Container som findes på området, blive afskærmet med tag stort set magen til 

den som er på den første parkeringsplads. 

 

Der Investeres i nyt Web kamera (Stil billeder) inkl. En Internetforbindelse på  

havneområdet med 3-5 antenner / kameraer. 

 

4. Indlæg til næste klubblad 

 

Der er sponsoreret legetøj til sejlerstuen som vil blive nævnt i næste blad med  

foto af den glade giver – da der satses på at få de mindste med på havnen. 



 

 

 

Nye emner i bladet: 

 

Lidt af Hvert: Hvor medlemmer med et foto og tekst kan dele sine gode  

oplevelser såvel på deres ture og hjemme på havnen.  

– der er 15 sider til rådighed i bladet. 

 

Tema Forsikringer vil også komme med. 

 

Alle er ansvarlig for et spændende blad. 

 

Senest indlevering til det næste blad er d.15 August 2015 –   

 

5. Aktiviteter siden sidst: Standerhejsning 

Gennemgået og godkendt. 

Der var en rigtig god stemning med god lokalt musik fra en af vores egne        

medlemmer og en ny fællessang kom til verden. 

 

6. Kommende aktiviteter:  Handicabsejlads d.9.6.2015 

Blev gennemgået og godkendt. 

Status på tilmeldte både:  7 Stk. som udgør  45 pladser og kommer der flere - 

efterlyses yderlig både. 

 

7. Punkter fra bestyrelsen til havnebestyrelsen 

Der skal en afmærkning op for lavt vand for enden af remoladen.  

Der presses på kommunen for at få optimeret miljøområder på hovedbroen.  

Der pakkeres alt for længe ude på broen og det skal der strammes op på. 

Der er lovet en oplysningsskærm fra en sponsor, der skal presses på da den      

gerne skal være i drift til det kommende DM for H- både til Juni.  

Både/Joller ved sejlerskolen skal mærkes som betalende eller fjernes.  

Gl. Ankærvig bro skal vi selv bruge. 



 

 

 

8. Ankærvig broen 

 

Den nuværende  Ankærvig bro skal rep. Og lægges ud. 

 

9. Ny Hjemmeside 

Er implementeret med lidt småjusteringer. 

 

10.  Evt. 

 

Der oprettes en Task Force tlf. liste for interesserede og dem så er på listen kan  

ringe til hinanden ved havari på Vejle Fjord og ønsker assistance - hjælp til  

selvhjælp – man skal selv få sig skrevet på denne tlf. liste, hvis man ønsker at  

være med i denne Task Force ordning.  

 

11.  Dato for næste bestyrelsesmøde 

 

Mandag d.15 Juni –      Bestyrelsesmøde kl.18.00 

Torsdag d. 27 August - Bestyrelsesmøde kl. 19.00 

 


