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Nr. 27  Bestyrelsesmøde i VMK  den 21 maj  2019 

 

 

Tidspunkt og sted: Den 21.5.2019 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 ser godt ud og blev godkendt. 

 

Der er kommet 25 nye medlemmer i 2019 

 

3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet: 

Fremover holdes der kun havnebestyrelsesmøde en gang pr kvartal, eller 

efter behov, øvrigt afklares på FU møderne, hvor der ikke udsendes referat. 

4. Aktiviteter siden sidst:  

Standerhejsning, der var ca. 50 pers. der deltog og de fleste blev og grillede 

så det blev en hyggelig dag. 

5. Kommende aktiviteter: 

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. 

Bemærk Handicap sejlads er flyttet fra d 6. juni til d. 5 juni kl. 18,30 

 

Musik på havnen d. 30 maj 19.00 til 22.00 med Trouble Cats 

 

6. Punkter fra bestyrelsen til kommende havnebestyrelsesmøde: 

Der blev opfordret til at få ryddet op i flydebroer, som ligger ved 

hovedbroen, der ser ikke pænt ud, kunne de ikke sættes på land. 

Der blev drøftet hvordan havnen, fremadrettet kan undgå at betale 

afledningsafgift for det vand der bruges på broerne, hvilket kræver særskilt 

måler, som bør opsættes hurtigst muligt. 

       

        7.  Valg til havnebestyrelse 

  Bøje Sørensen blev valgt ind i havne bestyrelsen, Erik Hvidtfeldt fortsætter 

i havne bestyrelsen, Johnny Jensen fortsætter som formand for 

havnebestyrelsen. 

Evt.  

ingen 

Dato for næste bestyrelsesmøde: den 19.6.2019 kl. 19,00 

 


