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

Stiftet 16 december 1932

Nr. 11 Bestyrelsesmøde i VMK den.18 september 2017

Tidspunkt og sted: den 18.9.2017 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, med en fin økonomisk udvikling.
Der er i alt kommet 49 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.
(Se venligst referat på Vejle lystbådehavns hjemmeside.)
4. Aktiviteter siden sidst: Vild med vand, som igen i år var en succes, der har
nok aldrig været så mange mennesker på havnen som i år.
Der var rigtig mange boder også på hele promenaden foran kanalfronten, så
alt i alt blev det en god dag for Vejle lystbåde havn.
D 18.9.2017 blev der afholdt auktion over døde både, det gik rigtigt fint.
Samtlige både blev solgt, naturligvis til meget billige priser, men det
vigtigste var jo også at få ryddet op og få dem fjernet, de fyldte jo meget og
pyntede jo ikke i vores område.

5. Kommende aktiviteter: Bådejermøde som afholdes den 26.10. kl. 19.00
Bemærk d. 26.10 det er en ny dato.
Den. 2 nov. kl. 19 afholdes det årlige andespil. Kom i god tid der plejer at
blive fuldt hus.
Den. 11 nov. afrigger fest kl. 18.00 i sejlerstuen.

6. Efterlysning ; vi mangler en til at videreføre VMK bladet
Som tidligere nævnt har vores nuværende redaktør af VMK bladet Bruno
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.
7. Punkter til kommende havnebestyrelsesmøde:
Infoskærmen er nu flyttet ind i bygningen, så den forhåbentlig bedre kan klare
vind og vejr, men desværre så fungere finger touch stadig ikke, det håber vi vil
blive rette hurtigst muligt
8. 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 den 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 2019.
Evt.
Ingen

Dato for næste bestyrelsesmøde: Mandag den 16.10.2017 kl 19.00

