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Nr.6 Bestyrelsesmøde i VMK  d.24 januar  2017 

 

 

Tidspunkt og sted: Kl. 19.00 i bestyrelseslokalet 

Deltagere: Bøje, Jørgen, Benny, Erik, Mogens, Elmer og Johnny 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Gennemgået og godkendt 

 

2. Regnskab v. kasserer Jørgen Nielsen 

Gennemgået og Godkendt for 2016  

 

3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet  

Jolle havn på vej i bunden af kanalen til små penge og uden indskud. 

 

Vejle Kunstmuseum vil meget gerne deltage i år til Sct. Hans og afholder 

båltale / lægge flyde-figurer ud i vandet, samt aktiviteter for børn vil gerne 

sætte en Food-truck op hvor man så får mulighed for at købe lidt til ganen. Der 

arbejdes også på muligheder for musik m.m.  

Der vil komme en afklaring/plan inden for de næste 14 dage – det skal 

præsideres at disse aktiviteter udelukket en sag for Vejle Kunstmuseum, både 

Økonomisk / Praktiske gøremål, men yderst velkommen. 

 

Omkring døde både så bliver det lyst i avisen, som er et juridisk krav som skal 

følges. Når denne varslingstid er udløbet, laves der en køreplan for det videre 

forløb, med henblik på enten at få dem solgt evt. ved en aktion eller en plan for 

det videre forløb.( vi ser da gerne de forbliver i havnen under nye ejer ) 

 

Info skærmen i køregangen har været lidt ustabil her i vinter, hvilket skyldtes 

fugt – det forventes dog at få den til at virke igen når det er blevet mere tørt og 

bedre sikret mod vind og vejr. 

 



4. Aktiviteter siden sidst: Nytårsreception d.7/1 Klubaften d.20/1 

Succes er når Sejlerstuen stort set er fyldt op, når der indbydes til aktiviteter og 

det skete for begge aftner og ikke mindst en stor tak til Thorvald og Susanne 

Ballegaard for en livlig fremvisning fra deres sommersejletur til Bergen i 

Norge hvor de 87 personer næste mærkede de var med om bord. 

5. Kommende aktiviteter: klubaften 24/2. Nye medlemmer 9/3. 

d. 24 Feb.  Kommer Jørgen Jørgensen som har arbejdet med motorbåde de 

sidste 30 år og er samtidig vurderingsmand inden for forsikringer, så det bliver 

rig muligheder for at stille spørgsmål omkring egne motortyper og forsikringer. 

Der sendes invitation ud til de ca. 30 nye medlemmer at der holdes klubaften 

for dem. 

6. Punkter fra bestyrelsen til havnebestyrelsen 

Der opfordres til at få undersøgt forsikringsforholdene når vi lejer panorama 

salen ud, da den nok ikke høre ind under kommunen. 

Da vi har et stort forbrug af strøm på havnen, så bør havnen gå ind og 

undersøge ”hvor bliver det af ” gør vi nu også det rigtige og køber vi strøm til 

den laveste pris. (Energi er altid godt at evaluere på med jævne mellemrum ) 

7. Hjemmeside. 

Gennemgået og diskuteret  

8. Andkær vig broen 

Der søgen hen mod at spare op til en ny bro hen over tid/år og vi lægger den 

gamle bro ud i 2017 igen og ad frivillig vej få den sat i forsvarlig stand og så 

søges der hvilket muligheder der findes for Sponsere / Fonde hvilket 

muligheder der er for en evt. ny i 2018. 

Der er søgt/bevilliget yderlig 2 ekstra Gule bøjer ude i fjorden hvor man har 

mulighed for at lægge/hægte sig til. 

9. Evt. 
 

På den kommende Generalforsamling d.6. April er der 4 personer som i år står  

på valg i VMK`s bestyrelse.  



Der er 3 som modtager genvalg og 1 som IKKE modtager genvalg, hvilket 

også vil fremgå af dagsorden til Generalforsamlingen, samt informeret i 

klubbladet og på hjemmesiden. 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde 

28 Feb. 2017 Kl.19.00 

 

 

 

 


