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Nr. 24  Bestyrelsesmøde i VMK  den 13. marts  2019 

 

 

Tidspunkt og sted: Den 13.3.2019 kl. 19.00 bestyrelseslokalet 

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

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: godkendt 

    

2. Regnskab ved kasserer Jørgen Nielsen: 

Regnskabet godkendt. 

 

Desværre er 15 medlemmer slettet pga. manglende betalinger 

 

3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet: 

. 

(Kan ses på Vejle lystbådehavns hjemmeside, når den er klar.) 

4. Aktiviteter siden sidst:  

Klubaften den 20. februar  hvor Finn Lillehorup fra Økolariet holdt et 

spændende indlæg omkring kend din fjord. Det var absolut ikke opløftende, 

at høre hvor dårligt vandkvaliteten er, det er nærmest kun ørreder der er 

tilbage, men heldigvis bliver der formentlig gjort tiltag for at forbedre det nu. 

Klubaften for nye medlemmer den 6. marts, hvor der var en fin tilslutning, 

ca. 45 deltog, hvor Johnny gav en information om VMK aktiviteter. 

5. Kommende aktiviteter: 

Invitation til demo vedr. bundmaling fredag den 22. marts kl. 13.00 på 

vaskepladsen 



VMK holder generalforsamling onsdag den 10. april kl. 19.00 i 

sejlerstuen. 

Dagsorden kan ses i VMK klubbladet og på hjemmesiden. 

Standerhejsning og grill aften den 4. maj kl 16.00. Derefter grill aften kl 

18.00 

Familietur til Brejning den 24-25-26 maj.  

Brejning lystbådehavn har budt os meget velkommen, der er i år lagt op til at 

være mange ekstra aktiviteter for både voksne og børn. Vores arrangement 

falder nemlig sammen med ”Havnens dag” i Brejning. 

VMK medlemmer mødes allerede fredag den 24 maj og grillene er klar kl. 

18.00 hvor VMK er vært med grillpølser og øl og vin. 

Lørdag den 25. maj vil der være tilbud om fælles gåtur fra kl. 10.00 

Fra kl. 10 til 15.00 spiller Live blues duo ved klubhuset. 

Vi tænder grillen op igen lørdag aften. Vi har lånt 2 shelters, hvis nogen 

ønsker overnatning i dem. 

 

6. Punkter fra bestyrelsen til kommende havnebestyrelsesmøde: 

ingen 

Evt.  

Den 27. marts ligger dansk tursejler bøjer ud. 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde: den 30.4.2019 kl. 19,00 

 


