Vejle Motorbåd-Klub
Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere

Stiftet 16 december 1932

Bestyrelsesmøde i VMK torsdag d.27 august 2015
Tidspunkt og sted: Kl. 19.00 i bestyrelseslokalet
Deltagere: Bøje, Hans Jørgen, Jørgen, Benny, Kjeld, Elmer og Johnny
1:

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt

2:

Regnskab v. kasserer Jørgen Nielsen
Gennemgået og Godkendt.

3:

Referat fra Havnebestyrelsesmødet
Ref. gennemgået og debatteret – hænger på opslagstavle / hjemmeside.

4:

Indlæg til næste klubblad
Der efterlyses flere sponsor til bladet –
Desværre skete der misforståelser, der betød vi ikke fik tilbudt sponsorer
en sejltur mv. i år, men arrangementet gennemføres fremadrettet. Der
holdes Sponser Sejlads i 2016 uge 24 eller 25 og det er i den forbindelse
vigtigt at der tilmeldes både, da vi fortsat ønsker at give sponsorerne en
oplevelse og knytte vore sponsorer til klubben.
Så efterlyses der sjove historier og oplevelser i og omkring vandet samt
gode/sjove foto der fanges i det daglige, MEN husk at skrive
en ”brødtekst” med egne ord – så det bliver mere alsidig.

5:

Aktiviteter siden sidst:
Vild med vand var en stor succes og skaffede havnen et pænt overskud og
der var gang i ALLE aktiviteter – en strålende dag, vi må vise udadtil.

Musik på havnen søges der hen mod at få mere af i fremtiden og gerne
lokale folk. Vi har omgivelserne til det.
6:

Kommende aktiviteter: Bådejermøde
Bådejermødet i år holdes i/ved sejlerstuen hvor vores teltet/markise sættes
op – bespisning tages der stilling til om den købes ude eller vi kan få
tøseklubben til at deltage og hvor meget de kan klare, da det forventes
mellem 100 – 120 personer til bådejermødet.

7:

Punkter fra bestyrelsen til havnebestyrelsen
Omkring Carlsberg bygningen så er der en dialog i gang om at der
etableres lille opholdsrum i forbindelse med indendørs Bådlager.
Vejen flyttes ca. 10 meter ind mod bygningen.
Vinterpladsen bliver på sigt samlet ca.16.500 m2. Vinterpladsen vil kunne
rumme ca. 2/3 (Kun ca. 2/3 ønsker at have landplads i dag.) af bådene i
vandet med en fuld udnyttet lystbådehavn.
Vinterplads 2015 så er der er taget højde for de både som skal på land om
kort tid – der skulle være plads til alle som ønsker at komme op.
Skiltning gøres færdig så der ikke fiskes i og omkring lystbådehavnen
inkl. servicehavnen. Der er netop samlet en sæl op som er gået til på
grund at fiskekroge.
Parkeringsskilt med parkeringsforbud sættes op i porten til
lystbådehavnen.

8:

Andkærvig broen/udtrædelse af medlem af bestyrelsen
Pælebåden aflyste gentagne gange på grund af vejret og til sidst var det
blevet for sent – som ansvarlig på området meldte Steen med fra.
Havnebestyrelsen opfordres til at sikre den nødvendige pæleopretning
mv. udført og Andkærvig broen lagt ud inden pinse hvert år fremover.

9:

Evt.
Forslag til tema aftner i 2016 efterlyses. Såsom evt. VHF – Motor lære –
Afmærkninger – m.m. kom endelig hurtigt som nye forslag.

Der skal laves en aktivitetsplan til bladet for det kommende år ved næste
bestyrelsesmøde – lad os alle tage ansvar for 2016 så kom endelig frem
med nytænkning, som kan afleveres til bestyrelsen eller evt. sendes til
Hans Jørgen hurtigst muligt.
2016 skal også være sjov og nytænkende.
10:

Dato for næste bestyrelsesmøde d.29.09 2015 Kl. 19.00

