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Nr. 35  Bestyrelsesmøde i VMK  den 7.10.2020 

 

 

Tidspunkt og sted: Den 7.10.2020 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet. 

Deltagere: Jørgen Helvig, Britt, Jan, Henrik, Jørgen N og Bøje. 

Afbud fra Stephan. 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt 

 

2. Regnskabet ser rigtig fint ud og blev godkendt.  Der er kommet 79 nye 

medlemmer og 36 er gået ud, så en pæn fremgang på 44 i 2020.  

 

Der blev aftalt at nye medlemmer der kommer indtil 1 januar, ikke betaler for 

resten af 2020, men betaler for 2021. 

 

Jørgen N fremlagde oplæg til budget for 2021, som blev godkendt. 

    

3. Aktiviteter siden sidst:  

 Generalforsamlingen den 23.9 i Carlsberg bygningen. 

 

4. Kommende aktiviteter: 

Det 8.10 bådejermøde i sejlestuen, er aflyst pga. Corona. 

Den 4.11 andespil i sejle stuen, aflyst pga. Corona 

Den 14.11 afrigger fest i sejlestuen, aflyst pga. Corona. 

Nytårs reception januar 2021, er aflyst pga. Corona. 



         5.  Havneudvalgsmøde bliver afholdt d. 30.9. 

               Referat ses på havnens hjemmeside.   

         

         6.  Den nye bestyrelse. 

 Fik underskrevet generalforsamlingens referat, 

 Og underskrevet aftale til Den Jyske Sparekasse. 

                               

         7. Valg af Webmaster  

Henrik blev valgt til at styre VMK´s hjemmeside, samt eventuelle rettelser til 

skærmen der sidder i  gennemgangen ved portåbningen. 

Desuden ønskede Henrik at oprette en Facebook for VMK-medlemmer. 

8. Aktivitetsplan for 2021 

Der blev aftalt at arbejde på følgende opgaver/ kurser. 

1. Speedbåds certifikat.  

2. Duelighedsbevis 

3. Første hjælp 

4. Brandkursus i de elementære forhold. 

5. Fortøjninger og diverse knob. 

Britt og Jan vil komme med forslag til ovenstående punkter. 

Men ovenstående kan desværre ikke fastlægges nu pga. Corona situationen. 

9. Kaffeklubben: 

Jan vil tage et møde med kaffeklubben fredag den 9.10 kl. 10.30 for at 

gennemgå den nye husorden, samt finde en løsning for fremtiden. 

Evt.  

Ingen punkter 



Dato for næste bestyrelsesmøde: den 11.11.2020 kl. 18.00 

 


