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

Stiftet 16 december 1932

3. Bestyrelsesmøde i VMK Torsdag d.7.september 2016

Tidspunkt og sted: Kl. 19.00 i bestyrelseslokalet
Deltagere: (Bøje-fraværende), Jørgen, Benny, Erik , Mogens, Elmer og Johnny

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
2. Regnskab v. kasserer Jørgen Nielsen
Der er indkøbt brugt TV til sejlerstuen og installeret samt oprettet en lille TV
pakke. (16 programmer)
3 medlemmer er udmeldt siden sidst, da de har solgt deres både.
Priserne er kommet på hjemmesiden og vil kunne ses i bladet næste gang.
3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet
Ankærvig broen vedligeholdes et år mere, da der ikke er midler til at forny den
pt. – broen vil komme ind til bro 7 til vinter og ud igen til foråret.
Der er et projekt i gang omkring de døde både, som fylder på havnen – målet
er få dem væk eller solgt på aktion i vinter, der undersøges pt. Omkring det
juridiske.
Omkring stativer så laves der er skriftlig aftale med bådmægler og alle stativer
vil efterfølgende blive mærket VL af hensyn til sporbarhed.
4. Aktiviteter siden sidst: vild med vand
Vild med vand gik rigtig godt selv om VMK denne gang ”kun” var en mindre
del, da arrangementet var en opgave for hele havnen / bydelen, så det var super
godt.

Sponser Sejlas blev droppet i 2016 da det var for lille en tilslutning - kun 1
tilmelding.
Thorvald har tilbudt at komme en aften og fortælle om Deres sejltur til Norge i
år.
5. Kommende aktiviteter : bådejermøde
Bådejermødet i år vil det være SNV som står for Banko spillet i år efterlyses det gode ideer til at få hentet gevinster hjem fra
sponsorér og forretninger m.m. Er der medlemmer som har noget at byde ind
med, eller en god forbindelse til en virksomhed, må meget gerne henvende sig
til vores formand.
6. Punkter fra bestyrelsen til havnebestyrelsen
Ingen
7. Evt.
Omkring bænke langt broen på (Hammeren ) da er det skabt en god forbindelse
til Vejle Teknisk Skole som er interesseret i at byde med lidt meningsfyldt
arbejde ( Gratis ) som et projekt, så dette arbejdes der videre med, da de kan
levere tegninger og arbejdskraft, bare de får materialerne til det – Erik V.
fortsætter dialogen med skolen.
8. Dato for næste bestyrelsesmøde
d. 11. Oktober kl. 19.00

