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

Stiftet 16 december 1932

Nr. 32 Bestyrelsesmøde i VMK den 10.8.2020
Tidspunkt og sted: Den 10.8.2020 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet
Deltagere: Jørgen, Erik og Bøje.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt
2. Regnskabet ser rigtig fint ud og blev godkendt. Der er kommet
66 nye medlemmer og 31 er gået ud, så en pæn fremgang på 35.
Kassererens (VMK´s) pc er gået kold, bestyrelsen bevilgede en ny.

3. Aktiviteter siden sidst:
Den 4. marts kl. 19.00 blev der afholdt informationsmøde for nye
medlemmer i panoramasalen, med et pænt fremmøde.
Pga. Corona har der ikke været afholdt andre aktiviteter i VMK siden
sidste møde.

4. Kommende aktiviteter:
Den 23.9.2020 afholdes der generalforsamling kl. 19.00 i sejlerstuen.

Den 8.10 er der bådejermøde i sejlestuen kl. 19.00
Den 4.11 er der andespil i sejler stuen kl. 19.00
Den 14.11 er der afrigger fest i sejlestuen kl. 18.00
5 . Havneudvalgsmøde bliver afholdt d. 17. august.
Referat ses på havnens hjemmeside.

6 . Gennemgang af vedtægtsændringer.
De nye vedtægtsændringer, vil blive overdraget til den nye bestyrelse
efter generalforsamlingen.

7 . Nye medlemmer til bestyrelsen.
Der er 7 medlemmer, som har givet udtryk for at de er villige til at gå ind
i bestyrelsen ved næste generalforsamling. De er nu blevet indkaldt til info
møde den 3.9 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet.

Evt.
Der blev drøftet de problemer der er med nogle få medlemmer af
kaffeklubben, De har en særdeles ubehagelig negativ holdning til
lystbådehavnens daglige drift, som også fremgår af de negative formulerede
skrivelser vi har modtaget. Hvilket vi ikke kan acceptere. Det er ødelæggende
for vores klubs renommé og havnepersonalets arbejdsforhold, hvilket vil få
konsekvenser hvis ikke det stopper nu.
Vi mener jo, at både VMK og kaffeklubben, skal medvirke til et godt
sammenhold, således at det er hyggeligt at være med.
Men vi har modtaget flere henvendelser på, at de bestemt ikke synes om den
stemning der har været på det sidste i kaffeklubben.

Dato for næste bestyrelsesmøde: den 16.9 2020 kl. 19,00

