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

Stiftet 16 december 1932

Nr. 10 Bestyrelsesmøde i VMK den.16 august 2017

Tidspunkt og sted: den 16.8.2017 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 43 nye medlemmer indtil nu i
2017, hvilket er væsentlig flere end 2016 på samme tidspunkt, som er meget
positiv.
3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet :
Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde i Vejle Lystbådehavn.
4. Aktiviteter siden sidst: Handicap sejllads d 8.6, hvor der desværre var en
del frafald, formentlig pga. vejeret, der deltog derfor kun 34 i sejlturen.
Der til trods for regnvejr, var det en hyggelig tur og deltagerne synes det var en
god og hyggelig tur.
Efter sejlturen var der ca. 50 med til kaffe i sejlstuen, hvor tøse klubben
serverede gode lagkager.
5. Kommende aktiviteter: Vild med vand som afholdes søndag d 20.8
6. Vores nuværende redaktør af VMK bladet Bruno har desværre meddelt, at
han ikke ønsker at udgive VMK bladet i 2018, hvilket vi er meget kede af,
han har nemlig klaret opgaven til UG, men Bruno tilbyder at han vil lave dec.
Nr. sammen med den nye redaktør.

Vi efterlyser derfor om ikke der er et af vore medlemmer, som vil kunne
overtage denne post. Vi skulle gerne forsætte med at have VMK bladet.

Punkter til kommende havnebestyrelsesmøde:
Vi synes der bør indhentes tilbud på tilslutnings afgift, kloakering-vand-el til
de kommende husbåde, således at det er klarlagt.
Der bør udfærdiges pladsleje aftale på min. 30 år. Pga. finansierings mulighed.

7. Nye medlemmer: Får gratis udleveret VMK stander på årsmødet for nye
medlemmer, eller kan udleveres af formanden.
Der blev besluttet at de nye medlemmer der melder sig ind efter d 16.8.17 og
resten af året vil for det indbetalte kontingent på 500,- også have betalt
kontingent for 2018. dermed vil den næste kontingent opkrævning til disse
medlemmer først blive udsendt i januar
Evt.
Johnny oplyste at der pt. Er solgt 7 af de 15 havne jolle pladser.

Dato for næste bestyrelsesmøde: Mandag den 18.9.2017 kl 19.00

