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

Stiftet 16 december 1932

Bestyrelsesmøde i VMK onsdag d.3.maj 2016

Tidspunkt og sted: Kl. 19.00 i bestyrelseslokalet
Deltagere: Bøje, Jørgen, Benny, Erik , Mogens og Johnny
Fraværende: Elmer.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.
2. Regnskab v. kasserer Jørgen Nielsen
Gennemgået og godkendt.
Der er år til dato kommet 11 medlemmer til VMK
Der skal søges hen mod at medlemmer der sælger båd eller forlader havnen
skal slettes på Klubbens ansvarsforsikring.
Vores indeværende ansvarsforsikring dækker forudredning af havnen, men
dækker ikke hvis båden skal hæves eller fjernes – der undersøges en forsikring
som dækker hele havnen i Havnebestyrelsen, hvor det hele dækkes ind.
Der er siden sidst, sat nyt skab op i bestyrelseslokalet – så det ser lidt mere
indbydende/rydeligt ud.
Der blev diskuteret et forslag omkring borde/bænke, som VMK er villig til at
sponsorerer til havnen, og disse indkøbes hurtigt muligt da sommeren er
indtruffet.
3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet

Ref. Fra sidste møde d.d. er ikke modtaget – men det blev oplyst at der er
igangsat reparation af Ankærvig broen, da den er knække på midten, dette vil
blive udbedret omgående, med nye beslag så den i indeværende år er i
forsvarlig stand og så tages der stilling til det videre forløb, når broen er tilbage
på land igen til vinter.
4. Honorarer
De to nye medlemmer af bestyrelsen blev informeret omkring hvilken
honorarer de kan forvente m.m.
5. Aktiviteter siden sidst: VHF i båden
Rigtig god og velforberedt aften, men der var desværre kun 35 fremmødte.
6. Aktiviteter siden sidst: Standerhejsning
Rigtig godt fremmøde vejret og humøret var med os, og grill aften var der
mange som deltog fra begge klubber.
7. Punkter fra bestyrelsen til havnebestyrelsen
Der bør ikke være muligt at få plads i havnen uden de kan oplyse sit betalte
medlemsnummer, samt en godkendt ansvarsforsikring. (medlemmer skal være
sikre på at naboen er forsikret )
Der var forslag til at vi opkrævede en ansvars forsikring for alle nye, som
ligger i havnen.
Der er undersøgt omkring lys på kørebroen, hvilke muligheder der er for at
disse kan dæmpes, af hensyn til naboer m.m. Der afprøves som et sidste
forsøg, omkring lysdæmper uden det påvirker garantien fra leverandøren og
kan dette ikke løse opgaven, må det undersøges ved leverandøren.
8. Evt.
Indeværende e-mail liste for klubben, arbejdes der videre på at få listen mere
ensrettet.
Der var stor ros til vores nye personer omkring Hjemmeside / Medlemsbladet,
som har tilført mange gode nye ideer og tilført nytænkning, dog skal de
fremadrettet væsentlige ændringer godkendes i bestyrelsen.

Der kom forslag frem til en grill flydebro som evt. kunne ligge på en egnet
ledig plads ude på broerne – dette arbejdes der videre på.
Omkring den tidlige omtalte vandlegeplads, så undersøges der ydeligt på dette
da første oplæg ikke kunne gives en garanti for at materialet kunne modstå
saltvand. Der undersøges nu på andre materiale løsninger, hurtigt – da målet er
at få den etableret i indeværende sæson.
Kommende aktiviteter Blev gennemgået:
Vild med vand – Er der kommet et ønske fra Remoladen om at står for øl og
pølse salg, eller hvad de må kunne finde på at tilbyde vores gæster på denne
dag.

Handicap sejllas – Er det informeret til handicapforeningen, at vi desværre
ikke har mulighed for at tilbyde de kraftige og næsten ikke gående at deltage
på sejlturen, da vi ikke har bådene til dette – men denne gruppe er selvfølgeligt
meget velkommen til at deltage efterfølgende ( kaffe og kage)sammen med alle
andre, som sidste år.
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
31 Maj kl. 19.00

