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

Stiftet 16 december 1932

2 Bestyrelsesmøde i VMK Torsdag d.11.august 2016

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

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.
2. Regnskab v. kasserer Jørgen Nielsen
Gennemgået og godkendt – til regnskabet kan oplyses at der år til dato er
kommet 26 nye medlemmer og ”kun” modtaget 1 udmelding i 2016 så det går
bestemt den rette vej.
3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet
Der blev informeret om hvilket planer der i år er i forbindelse med optagning
af både til vinterpladserne ligger en udfordring omkring logistik, da de
igangværende byggeaktiviteter og tunge køretøjerne kommer tættere på i
Strandgade/mastekranen i samme periode og sikkerhed kommer i først.
Der arbejdes ligeledes hårdt på en løsning omkring de ”døde både” som fylder
unødvendigt op på området.
4. Aktiviteter siden sidst: visens skib
Gennemgået og vedrørende priser på pølser / brød / drikkevarer til havnens
arrangementer, så er det henstillet over for Remoladen at de må holde priserne
fremover, ellers må klubberne igen tage sig af dette. Remoladen har meldt
tilbage at dette tager de til efterretning fremover.
5. Kommende aktiviteter sponsorsejlads/ vild med vand

Sponsorsejlads i år er aflyst på grunde af, at der kun har været en sponser som
havde ønsker om at komme på en sejltur.
Vild med vand d.21.August kl. som starter kl.10.00 er der ingen aktiviteter fra
klubbens side, dog vil der være medlemmer på området som kan støde til hvis
der brug praktisk for hjælp.
6. Punkter fra bestyrelsen til havnebestyrelsen
Der spøges fra bådejerne om der er planer om at udvide parkeringsforholdene
for sejlerne, da det bliver længere og længere ud til bådene – dette er et emne
som næster er oppe når der afholdes møde med kommunen uden held pt. Men
dette emne tages gerne op igen med Vejle Kommune.
7. Evt.

8. Dato for næste bestyrelsesmøde
d.7. September 2016 kl. 19.00

