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

Stiftet 16 december 1932

Nr. 4 Bestyrelsesmøde i VMK Tirsdag d.11 oktober 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
Ingen kommentar og godkendt.
2. Regnskab v. kasserer Jørgen Nielsen
Gennemgået og godkendt med et mindre overskud i forhold til budget.
Lidt information:
Aktive medlemmer 177 stk. – Folkepensionister 65 stk. – Passive medlemmer
7 stk. Æresmedlemmer 4 stk. = 253 stk.
Både:
VMK bådejer 218 stk. SNV Bådejer 223 Stk. SNV egne både 6 stk. + 14 stk.
hvilket vil sige der er 461 både i / på havnen.
VMK har fået 5 nye medlemmer siden sidste møde, rigtig dejligt vi stadigvæk
bliver flere.
3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet
Information omkring det kommende statusmøde med Vejle Kommune –
Projekt døde både på havnen, så er der fremdrift sammen med en advokat, så
det juridiske er på plads. Er der medlemmer som har kendskab til disse både
må de gerne henvende sig til Havnechefen – sidste udkald, projektet er lang
fremme.

4. Aktiviteter siden sidst: Bådejermødet
Debatteret og Gennemgået og konklusionen blev den at det var en vellykket
aften, som blev afholdt af SNV – afventer referat fra SNV.
5. Kommende aktiviteter : Andespil d. 2/11 Afriggerfest 12/11
Der efterlyses sponsorgaver til andespil, da det er ved at være svært at få fat i
flere og de vanlige er ved at være færre – alle må gøre en indsats for at få flere
gaver samlet op. Tøseklubben hænger ved som sædvane og fremstiller lager,
til denne aften.
Afriggerfest er der lavet en rigtig aftale med Remoladen som leverer 3 retter
mad, som leveres i Sejlerstuen til en pris per person på kun 150.- incl. Øl /
Vand og vin samt musik, fordi VMK yder et godt tilskud til denne aften i håb
om der kommer rigtig mange VMKèr denne aften.
6. Punkter fra bestyrelsen til havnebestyrelsen omkring status.
Vedrørende tidl. afstemning fra sidste generalforsamlingen omkring Direkte
valg til bestyrelsen, hvor der var flertal for et NEJ, er dette som aftalt blevet
taget op igen i bestyrelsen, da vi ALLE var samlet og kunne gennemføre en ny
afstemning. Resultatet blev at der stadigvæk et flertal for et NEJ og dermed
lagt i graven for denne gang. Nye ideer i den forbindelse er dog selvfølelig
stadigvæk velkommen til bestyrelsen.
7. Evt.
8. Dato for næste bestyrelsesmøde
D.14 Nov. 2016 kl. 19.00

