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 Bestyrelsesmøde i VMK  den13 juni 2022 

 

 

Tidspunkt og sted: Den 13 06 2022 kl. 17.00 bestyrelseslokalet 

Deltagere: Jørgen, Jan, Stephan, Henrik, Lykke og Carsten 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: godkendt 

    

2. Regnskab ved kasserer Stephan: 

Klubbens økonomi følger budgettet. Siden sidst 2 nye medlemmer, i år indtil 

dato 33 nye medlemmer. 

I nyt styringsprogram for medlemmer oprettes et dokument arkiv, bestyrelsen 

får fuldt adgang til arkivet, medlemmer får kun adgang til referater. 

 

3. Referat fra Havnebestyrelsesmødet: 

. 

Intet nyt, årsag formanden er pt. sygemeldt 

4. Aktivitetsmøde i sejlerstuen 
v
/Lykke:  

Et godt møde med medlemmerne, som havde mange forslag til forbedringer, 

som ville skabe lidt mere liv og hygge på havnen, stort set alle forslag skal 

igennem havnebestyrelsen, VMK bestyrelsesmedlemmer med sæde i 

havnebestyrelsen tager det med,  

Af emner kunne nævnes: 

Neptuns flåder udlånes til medlemmer som evt. kunne ønske det. 

Nok ikke muligt 

Medbringe egne musik instrumenter 

Sandsynligvis tilladt 

 

Vandlegetøj på flåderne sættes i bedre stand, der skal undersøges om leg med 

krabber er dyrplageri eller ej. 

 

Eventuelt Shelter pladser i havnen 



Eventuelt vilde blomster på taget af Remouladens is hus og toiletbygningen 

ved bro 7, dette af hensyn til Biodiversiteten. 

 

Klare retningslinjer for åbningstider i is huset, (stort set lukket hele Pinsen) 

 

Mulighed for grill pladser under taget på østsiden af toiletbygning ved bro 7 

 

Nye fortøjnings pullerter ved Andkær broen 

 

Flere blomster ud på hoved broen og andre steder. 

VMK forslag, Jan var bekendt med at indsatte i Løsning fængsel fabrikerede 

blomsterkummer i træ til favorable priser.  

 

E-booking af bådpladser i Harpa fungerer ikke optimalt 

VMK forslag, medlemmer skal være bedre til at vende eget skilt til grønt, 

hvide skilte kan afhentes på havnekontoret hvorpå sejler kan skrive 

hjemkomst, eventuelt mindre betaling til bådejer hvis ens plads har været 

udlejet.  

 

Flere bænke og borde på hovedbroen 

 

Kritik af de smalle Y broer 

VMK sige: da bommene er smalle giver det flere bådpladser, og derved kan 

prisen ved disse pladser holdes nede. 

 

Mere lys på båd broerne 

 

Påmalede streger på pladsen foran sejlerstuen, til spil i gadeformat (dam, 

kryds & bolle, hinkebane, eller andet) 

 

Medlem fra Vejle musikkorps afspiller trompet eller andet hornmusik ved 

Dannebrog nedtagning 

 

Andre ting nævnt var: 

 Graffiti på større betonflader 

 Bob spil i sejlerstuen 

 Havnekoncerter 

 Forbedret samarbejde klubberne imellem 

 Handicap parkerings afmærkning ved Neptun enten fjernes eller males op 

 Evt. handicap parkering ved toiletbygning ved bro 7 

 Mulighed for at kunne handle proviant på havnen 

 Hvorfor er sejlerstuen aflåst i dagtimerne 

 Grill på tømmerflåderne 

Emnerne vil blive drøftet af havnebestyrelsen, der er ikke aftalt hvorledes 

feedback til de forskellige forslagsstillere skal ske, måske Lykke har en plan 

for det. Evt. næste VMK blad. 



5. Kommende aktiviteter: 

Kurser i oktober måned, Duelighedskursus, Speedbådskurser 

Stephan tjekker op på det og vender tilbage med datoer, hvis det skal i næste 

VMK blad er deadline 10. august (udkommer ca. 1. september) 

 Sommerfest (VMK´s 90 års fødselsdag) 

Dato aftalt blev 3. september 2022 

Stephan, Jørgen og Jan arbejder videre med festen.  

Hvis info i VMK blad, deadline 10. August (udkommer ca. 1. september) 

 

VMK klubstandere i forbindelse med klubbens 90 års fødselsdag 

Carsten undersøger pris og layout med producenten. Og kontakter formand 

og Stephan 

 

Printer til printning af medlemskort i plastic 

Carsten kontakter firma og vender tilbage med endelig pris, Og kontakter 

formand og Stephan 

 

Klubaften i efteråret med foredrag omkring sejlsikkert 

Carsten booker et gratis foredrag hos Trygfonden, dato følger i VMK 

september bladet. 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde: Ikke fastsat 

Indkaldelse fra Formand eller næstformand, sandsynligvis efter sommer 


