
Vejle Motorbåd-Klub     
Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere                          Stiftet  16  december  1932    

 

 

 

Nr. 19  Bestyrelsesmøde i VMK  den 27 august 2018 

 

 

Tidspunkt og sted: Den 27.8.2018 kl. 19.00 bestyrelseslokalet 

Deltagere: Johnny, Jørgen, Mogens, Benny, Erik, og Bøje.  

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 

 

På sidste bestyrelsesmøde, under punktet til havnebestyrelsen, der opfordrede 

vi,  til at havnebestyrelsen laver en opfølgningsliste, med en ansvarlig person, til 

fremtidige opgaver. Dette punkt var desværre ikke med i sidste referat, men ellers er 

referatet godkendt. 

    

2. Regnskab ved kasserer Jørgen Nielsen: Godkendt.  

 

Der er kommet 44 nye medlemmer i 2018, meget tilfredsstillende. 

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:  

Sankt Hans 

Sankt Hans aften startede med grill hygge i sejlerstuen, hvor mange deltog. 

Derefter båltale og åbning af  Floating art, der var mange besøgende til dette 

arrangement. 

 



Visens Skib 

Visens Skib lagde til her i havnen den14 juli, der var 2-300 som kom og 

hyggede sig og sang med. Desværre var det lidt koldt denne aften.  

Vild med vand 

Vild med vand, blev en kæmpe succes i år hvor det blev holdt over 2 dage 

med masser af underholdning, og rigtig mange boder, der har været ca. 

15.000 personer, så det må siges at være fantastik flot og med godt vejr. 

 

5. Kommende aktiviteter: 

Klub aften den12 september kl. 19.00 i sejlerstuen: 

Alex og Agnes kommer og fortæller om deres oplevelse på kanalerne i 

Europa. 

Bådejermøde den 19 september kl. 19.00 i sejlerstuen. 

 

6. Punkter fra bestyrelsen til kommende havnebestyrelsesmøde: 

VMK afmelder nu fastnet tlf. og fremover er det formandens mobil nr. der 

bruges. 

 

7. Ny havnefoged: 

Jimmy Frisk er nu ansat som havnefoged. Han er starter den 1.7.2018   

8. Evt. 

Der er fundet et komplet sæt søkort på bro 3 primo august, kontakt 

Jørgen Nielsen 40381709 som kan udlevere kortene. 

Fremover skal man kunne fremvise lovpligt ansvarsforsikring på båden. 

Dato for næste bestyrelsesmøde: den 27.9 kl. 19.00 

 


