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Nr. 29  Bestyrelsesmøde i VMK  den 22.10  2019 

 

 

Tidspunkt og sted: Den 22.10.2019 kl. 19.00 bestyrelseslokalet 

Deltagere: 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 50 nye medlemmer, men der er 28 udmeldte så netto tilgang 

er på 22  i 2019 

 

3  Budget 2020 Jørgen Nielsen fremlagde det nye budget,  blev godkendt.         

 

 

4    Aktiviteter siden sidst: 

Klub aften  med Jotun  d. 25.9  i sejlerstuen, hvor  der var 30 pers. der deltog, 

Jotun gav en god og grundig informere om bundmaling. 

Den 3.10 havde vi et møde med Kommunen om fremtidige forbedringer i 

havnen. Det var et meget positiv møde som Bøje deltog i. Kommunen 

oplyste at de ville sponsorer nye borde og stole til sejlestuen, samt en 

sofagruppe i hjørnet af sejlestuen. Desuden blev der drøftet hvordan vi kan 

skabe bedre miljø og hygge i Havnen i 2020. 

Den 3.10 samlede Jørgen og Danske tursejler bøjer ind. 

Kommunen har bevilget 25.000,- til havnekoncerter igen i 2020. 



5          Kommende aktiviter. 

Den 6.11 kl. 19.00 er der bankospil i sejlestuen. 

Der bliver ingen amerikansk lotteri. 

Den 16.11 kl. 18.00 er der afrigger fest. 

Tilmelding pris 200,- pr. pers-. Udeblevne eller afbud senere end 48 timer før 

festen opkræves kostpris. 

Remouladen-.servere maden 

Øl vand & vin gratis. 

Den 4-1 Nytårs reception fra kl. 12.00 til 14.00 

 

6        Punkter fra bestyrelsen til kommende havnebestyrelsesmøde: 

Der er lugt gener, fra nogle af toiletterne, der menes at nogle af afløbsrørene 

er forskubbet sig, det bør derfor udbedres. 

Evt.  

FDF i Mølholm, vil gerne aftage de gamle borde og stole, Erik kontakter 

dem. 

Dato for næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 18.11. 2019 kl. 18,30 

 


