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Nr. 12  Bestyrelsesmøde i VMK  den.16 oktober 2017 

 

 

Tidspunkt og sted: den 16.10.2017 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, set i forhold til   

budgettet. 

Der er i alt kommet 55 nye medlemmer indtil nu i 2017, hvilket 

er væsentlig flere end 2016 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: Ingen 

5. Kommende aktiviteter:  

Bådejermøde som afholdes den 26.10. kl. 19.00 

Bemærk d. 26.10 er en ny dato. 

Den. 2 nov. kl. 19.00 afholdes det årlige andespil. Kom i god tid der plejer at 

blive fuldt hus. 

Den. 11 nov. kl. 18.00. Afriggerfest 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 fortsætte med, at udgive VMK bladet 

i 2018. 

Det er desværre ikke lykkes os endnu, at finde en ny redaktør til at 

videreføre VMK bladet. Vi håber der snart findes 1 eller 2 af vores 

medlemmer der vil kunne videre føre bladet. 

Bruno tilbyder at han vil lave dec. nr. sammen med den nye redaktør, så giv 

endelig besked, hvis du vil være behjælpelig med VMK bladet . 

7. Punkter til kommende havnebestyrelsesmøde: 

Der opfordres til at finde en bedre og mere betjeningsvenlig betaling til 

slæbestedet. Vi hører ofte at det er træls at de skal hente en kode ved 

havnekontoret. 

Hvis det bliver for dyrt med en mønt eller mobil Pay automat, så vil en bedre 

skiltning med vejvisning til havnekontoret også kunne hjælpe. 

8 Vinterpladser 

Der er nu beregnet pladsbehov til opbevaring af både på vinterpladserne. 

 Alt tyder på at der lige netop er plads nok, men det kræver at bådene pakkes 

rimelig godt. 

Evt. 

Ingen 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde: Mandag den 20.11.2017 kl 19.00 

 

 


