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

Stiftet 16 december 1932

Nr. 18 Bestyrelsesmøde i VMK den 18 juni 2018

Tidspunkt og sted: Den 18.6.2018 kl. 19.00 bestyrelseslokalet
Deltagere: Johnny, Jørgen, Mogens, Benny, Erik, Per og Bøje.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Godkendt.
2. Regnskab ved kasserer Jørgen Nielsen: Godkendt.
Der er kommet 28 nye medlemmer i 2018, meget tilfredsstillende.
Og regnskabet ser ganske godt ud.
3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet:
Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde i Vejle Lystbådehavn.
(Se venligst referat på Vejle lystbådehavns hjemmeside.)
4. Aktiviteter siden sidst:
Vi havde en god og hyggelig familie tur til Brejning havn, hvor VMK fredag
aften var vært med grill pølser, øl og vand og lørdag var der forskellige
aktiviteter. VMK serverede rundstykker m.v. søndag morgen, der deltog i alt
ca. 28 pers.
Den 7 juni blev der afholdt handicap sejlads, som var en stor succes. Vi
havde i alt 9 både i gang og der var i alt 55 gæster med, vejret var super og
der blev afsluttet med boller og lækre lagkager som tøse klubben havde lavet.

Der var 75 med til kaffebord i sejlerstuen, det var i øvrigt tur nr. 54 så en god
gammel tradition.
5. Kommende aktiviteter:
Sankt Hans:
Den 23.6 grillen er klar kl. 18.00, hvor den medbragte mad kan grilles, der
hygges i sejlerstuen.
Kl. 19.00 vil der være live musik.
Derefter går vi hen på hovedbroen og nyder sankthans bålet, som tændes kl.
21.00. Båltalen holdes af Museumsinspektør Pernille R Bruun .
Vejle Museumschef Ove Sørensen åbner Floating art, med de nye
kunstværker i Vejle fjord.
Visens skib:
De lægger til i Vejle lystbådehavn den 14.7 hvor de spiller og hygger med os.
Vild med vand:
Starter lørdag den 25. august kl 11.00 til 18,00 og fortsætter den 26 august
også fra kl 11.00 til 18.00. Det bliver rigtig stort i år.

6. Punkter fra bestyrelsen til kommende havnebestyrelsesmøde:
Ingen nye punkter.
7. Ny havnefoged
Jimmy Frisk er nu ansat som havnefoged og starter den 1.7.2018
8. Evt.
Ingen punkter.

Dato for næste bestyrelsesmøde: den 27.8 kl. 19.00

