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Nr. 9 Bestyrelsesmøde i VMK  den.15 maj 2017 

 

 

Tidspunkt og sted: den 15.5.2017 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet 

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

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 

Godkendt  

2. Regnskab v. kasserer Jørgen Nielsen: 

Gennemgået og godkendt, der er i alt kommet 21 nye medlemmer indtil nu  

2017, hvilket er ret positiv. 

 

3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet : 

Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde i Vejle Lystbådehavn. 

4. Aktiviteter siden sidst: Standerhejsning, der var 22 deltagere til spisning i 

sejlestuen. 

Kommende aktiviteter: Handicapsejlads den 8.6.2017.  Vi mødes i 

sejlerstuen kl. 18.30 og vi sejler en tur med vore gæster kl. 19.00. Derefter 

kaffe og hygge i sejlerstuen. 

Sidste år var vi 8 både der sejlede og vi forventer ca. samme antal i år. 

5. Kommenende aktiviteter: Sankt Hans den 23.6.2017  

Vi tænder grillen kl. 18.00 hvor alle er velkommen til hyggelig samvær. Kl. 

21.00 tændes bålet. Ove Sørensen holder båltalen.  

Som noget nyt i år er der nogle børn der skriver deres ønsker på en pind, de 

bliver sejlet ud til bålpladsen hvor de smider deres pind på bålet, før den 

tændes. 



Der kommer musik til midsommervisen. 

Beboerne fra området er også velkommen til at deltage. 

6. Punkter til kommende havnebestyrelsesmøde: 

Der blev drøftet hvordan havnen kan betjenes her i højsæsonen. 

Der blev drøftet hvordan gæstesejlere kan komme ind i skuret med affald idet 

den nuværende lås kun kan betjenes med nøglebrik. En kodelås er forholdsvis 

dyr, havne bestyrelsen har besluttet, at der vil være et affaldsstativ ved hver 

bro, som kan bruges af gæstesejlere, medlemmer bedes stadig bruge 

affaldsskuret. 

7. Optagning af nye medlemmer i ferie perioden: Jørgen tjekker mail hver dag 

også i ferieperioden, så det er fint. 

8. Evt. 

 Der kommer en husbåd som udstillings hus formentlig til september. 

 Info skærmen i porten er til reparation og vil hurtigst muligt blive 

monteret igen, men bliver flyttet ind midt i portåbning, for at være mere 

beskyttet. 

 Fremover må hver klub max have 3 reklame indslag. 

 Der blev drøftet hvorvidt VMK kunne være aktiv ved Vild med vand.  

 Vi kan pga. lovgivning ikke sælge pølser eller andet spiselig. Hvis der er 

nogen der har et godt forslag så giv venligst besked til Johnny. 

 

9.  Dato for næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 21.6.kl 19.00 

 

 


