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Nr. 14  Bestyrelsesmøde i VMK  den. 22 jannuar 2018 

 

 

Tidspunkt og sted: den 20.11. 2017 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet 

Deltagere: Johnny, Jørgen, Benny, Erik, Per og Bøje. Afbud fra Mogens 

 

 

 

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. Med et underskud på 11.362,00 mod budgetteret underskud på 

42.000.00 

Der er i alt kommet ca. 70 nye medlemmer i 2017, hvilket 

er væsentlig flere end 2016, en god udvikling. 

 

3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet: 

Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde i Vejle Lystbådehavn. 

(Se venligst referat på Vejle lystbådehavns hjemmeside.) 

4. Aktiviteter siden sidst:  

Nytårs reception, hvor der var 96 tilmeldte, desværre var der 6 pers. Der ikke 

kom, uden at der var meldt afbud, det er kedeligt, når der er bestilt mad. 

Men ellers en hyggelig eftermiddag og en god start på året. 

 

 

 



5. Kommende aktiviteter  

D 24.1 kl. 19.00: Klubaften hvor Carsten Poulsen kommer og fortæller om,  

at de var 4 gutter der sejlede en tur i den Svenske Skærgård. 

D. 21.2 Ren skib kommer og præsenterer, deres produkter til vedligeholdelse 

af vores både. 

Vi mødes i sejlestuen kl. 19.00 hvorefter vi går over til Carlsberg bygningen, 

hvor Søren fra Ren skib viser hvordan deres produkter bruges bedst, på en af 

bådene inde i halen. 

6. Nye aktiviteter i 2018; Se venligst aktivitets kalenderen på opslags tavlen 

og hjemmesiden. Det kommer også i bladet, i marts udg. 

      7.  Punkter fra bestyrelsen til kommende havnebestyrelsesmøde: 

Idet Kolding også arbejder med at få etableret husbåde i deres lystbåds havn, så 

har vi opfordret til, at havne bestyrelsen tager et møde med dem for at udveksle 

erfaringer med et sådan projekt. 

Evt: 

Ingen punkter. 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde: Mandag den 26.2.2018 kl. 19.00 

 

 


