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

 

 

 

Nr. 28  Bestyrelsesmøde i VMK  den 5 sept. 2019 

 

 

Tidspunkt og sted: Den 5.9.2019 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet 

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

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: godkendt 

 

2. Formand i VMK 

 

Efter en del uro i den seneste tid, ønskede vores formand Johnny Jensen at 

trække sig tilbage med omgående virkning. Det er naturligvis beklageligt idet 

Johnny igennem mange år, har været en meget stor kapacitet og 

forgangsmand for at få udført mange opgaver i havnen.  Det vil vi i 

bestyrelsen gerne takke ham for. 

 

Vores kasserer Jørgen Nielsen blev valgt som konstitueret formand, indtil 

næste general forsamling.    

    

3. Regnskab ved kasserer Jørgen Nielsen: 

Regnskabet ser rigtig positiv ud og blev godkendt. 

 

4. Referat fra Havnebestyrelsesmødet: 

Fremover holdes der kun havnebestyrelsesmøde en gang pr kvartal,  eller 

efter behov, referat kan ses på havnens hjemmeside, øvrigt afklares på FU 

møderne, hvor der ikke udsendes referat. 

5. Aktiviteter siden sidst:  



Vejle fjordfestival gik rigtig fint, som jo for første gang kørte over 2 dage, 

der var rigtig mange besøgende, men det er jo primært Vejle kommune der 

afholder dette arrangement.  

Der har været afholdt 4 Jazz og musikalske koncerter på havnen i løbet af 

sommeren, hvor der er blevet hygget og der har generelt været god 

tilslutning, så det håber vi kan fortsætte til næste år.  

6. Kommende aktiviteter: 

Den 11. sept. kl. 19,00 afholdes der bådejermøde i sejlestuen. 

Den 25. sept. Klubaften, hvor Jotun kommer og informerer om hvordan vi 

bedst udfører behandling under vandlinjen. 

7. Punkter fra bestyrelsen til kommende havnebestyrelsesmøde: 

Der blev opfordret til at få færdig gjort strøm og vand på flydebroen over 

mod Kirk øen.  

        Evt. ingen punkter 

Dato for næste bestyrelsesmøde: Mandag den 23.9.2019 kl. 19,00 

 


