Vejle Motorbåd-Klub
Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere

Stiftet den 16. december 1932

Bestyrelsesmøde onsdag den 31. august kl. 17
Sted: Bestyrelses lokale VMK
Deltager: Jørgen Helvig Sørensen, Henrik Peetz, Stephan Lade, John Nielsen, Jan Monge Hansen,
Carsten Gæbe Povlsen, Lykke Madsen
Fræværende:
1. Referat fra sidste møder
Hurtig gennemgang af ref.
Ingen kommentar
Godkendt
2. Økonomi
a. Kørepenge og Honorar
i. Det er blevet besluttet at fjerne kørsel penge
b. Diverse
i. Der er en sund økonomi i havnen
ii. Flere spam mails er sendt til bestyrelses medlemmer, disse er politi anmeldt
iii. PBS er fornyet for endnu 5 år
3. Aktiviteter siden sidst
a. Havnen
i. Der bliver kigget ind i fremtiden for Carlbergs bygningen/området.
b. Diverse
i. Der er fremgang på Autocamper området. Grundet mangler på pladser kigger
man ind i om man kan få nogle pladser på toppen af pakerings huset. Og
hvorfor auto camper i en havn, dette er en del af aftalen med Vejle kommune.
ii. I forbindelse med strøm på havnen og omkring Carlsberg området bliver der
kigget på et nyt system ang afregning af el. Man kan se at der er stort forbrug
på stik 6 som er for besøgende. Grundet dette og ønsker om at man kan have
el på vinter pladsen kigger man på et nyt system. Intet er bestemt og man er i
gang med de indledende runder
iii. El priserne på havnen har ikke ændret sig. Man kigger på om det er muligt at
det kan forblive sådan eller om man skal se ind i ændringer af prisen
c. Retsag
i. VMK afventer dom fra Lands retten
4. Kommende aktiviteter
a. 90 års fødselsdag.
i. Fest 13-11-2022 fra 13-17 i Vejle boldklub
ii. Der er bindende tilmelding og det nye medlems kort skal fremvises ved
ankomst til festen
5. Orientering af Webmaster
a. Grundet det stigende antal af spam mails bliver der kigget på sikkerheden af vores
hjemmeside

Classification: Public

6. Aktivitetsplan for 2022
a. Afrigger fest november
b. Andespil
7. Eventuelt
a. Flere forslag er kommet ind og der er udvalgt 3 som man vil gå videre med. Vi har
prøvet at finde nogle forslag som ikke skal igennem havnens bestyrelse da VMK
ikke alene kan bestemme hvad der sker på havnen
8. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 05. oktober kl. 17.00

Classification: Public

