
 
 
 

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

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts kl. 17 

Sted: Bestyrelses lokale VMK 

Deltager: Jørgen Helvig Sørensen, Henrik Peetz, Jørgen Nielsen, Stephan Lade,  

Ingrid Bøeg-Jensen, John Hesselbjerg Nielsen 

Fræværende: Jan Monge Hansen 

 

1. Referat fra sidste møder 18. januar og 1. februar 

Hurtig gennemgang af ref. 

Ingen kommentar 

Godkendt 

 

2. Nyt fra formanden 

Se punkt 4 da dette dækker begge punkter 

 

3. Regnskab ved Jørgen Nielsen 

Medlemmer: 

 394 på nuværende tidspunkt 

 10 nye i 2022 

 54 udmeldt/slettet i 2022 

 22 annoncører i VMK bladet 

Økonomi: 

 Ser fornuftigt ud. Vil ikke komme med så mange tal da vi stadig er tidlig på året  

 

4. Nyt fra havneudvalget 

Hans Jørgen er ny havne fodge på Vejle havn. Han vil få hjælp af Søren Pagh som bliver 

fast ansat og Morten Larsen som vil blive ansat på kontrakt. 

Tour de france bliver den store ting på havnen i år. Det vil komme til at give en masse 

udfordringer på havnen men der vil komme en masse informationer om dette senere. 

Havnen har købt en rip båd. Havnen ejer 1/3 og sejlklubben ejer 2/3 

 

5. Kommende aktiviteter 

a. Turbøjerne er til eftersyn og vil snart blive sat ud 

b. Standerhejsning søndag den 10. april kl. 14:00. Klubbens stander kommer til tops kl. 

14.00 

Efterfølgende er der en lille sammenkomst i Sejlerstuen, hvor VMK er vært ved et 

par røde pølser og en lille forfriskning. Hugo spiller lidt hyggemusik et par timer. 

Husk at se på hjemmesiden, hvor der ligger opslag samt indbydelser:) 

c. Handicap sejlads tirsdag den 14. juni kl 17:30. Vi sejler en tur med medlemmer af 

sklerose foreningen med efterfølgende hygge i panoramasalen på klubøen, hvor 

Tøseklubben serverer kaffe, boller og lagkage. 

Så hold jer ikke tilbage. Ring til Jørgen på 40381709, og gør en forskel. 

 

6. Generalforsamling 2022 

Næste generalforsamling vil blive onsdag den 27. april kl. 18.00 og afholdt i Vejle bold 

klub VIP-lokaler Roms hule 6. Husk at tilmelde jer på mail vejlemotorbaad@gmail.dk, 

hvor mange i deltager, så vi kan beregne maden. 



 
 
 

Vi mangler 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Så har i tid og lyst til at ligge nogle timer i 

VMK, så kontakt gerne Henrik Peetz på HP@vejlemotorbaadklub.dk, hvis har i har 

spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, samt i har lyst til at stille op 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 19. april kl. 17.00 

 

8. Eventuelt 

Intet at berette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


