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Referat for 8. bestyrelsesmøde 2022 i VSB 

Dato: Mandag den 31 oktober 2022 
 

Sted: VSB-klubhus 
  
Deltagere: Anders Vognsen, AV 

Anders Terkildsen, AT 
Henrik Høj Pedersen, HHP 
Nina Tuxen, NTU (Referent) 
 

Fraværende: Martin Nielsen, MN 
Axel Pedersen, AMP  
 

  
  
Dagsorden: • Nye punkter: 

• Miljøstation  
a) opfølgning overfor kommune 

b) affaldsansvar for bådejere  

c) affaldssortering 

• Generalforsamling 2023  
a) Indkaldelse 

• Nyt fra Kassereren  

• Nyt fra Formanden 

• Gennemgang af udvalgene – planer og aktiviteter 

• Status på udestående opgaver 

• Eventuelt  
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Miljøstation Kommunen sløjfer stationen og renser jorden, derefter står vi selv for 

det. Der skal laves en affaldsplan til kommunen.  
Der skal findes plads til ny affaldssortering/container, og aftales tømning.  
Piet Jansener er kontakten til kommunen og ansvarlig for 
gemmenførelse. 

  
Generalforsamling 
2023 

Afholdes midt marts (15/3-2023) 
Indkaldelse udsendes senest 27/2. 

  
Nyt fra kassereren Finnjolle budget ok 

Medlemskontingenter ok 
Lejeindtægter – afventer Vinterbaderne og TRI. Kajak ok 
Sponsor indtægter ok 
Rengøring udgifter ok  
El/gas/vand øget  
Revisor øget. 
Total udgifter/indtægter ok iht. Budget. 
 

Nyt fra formanden 
 
 
 
Havneudvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubhusudvalg 
 
 
Status på udestående  
opgaver 
 
 

Afholdt møde med VSL og havnefogeden for at få afstemt aktiviteter. 
Afventer status på møde fra trafik udvalg. 
Sikkerhavn ambassadør er havnefogeden. 
 
Riste til slæbestedet del 2. er leveret og vil blive monteret. 
Trimning af hegn langs nedkørsel til havnen er godkendt og 
igangsættes. 
Tøj til havnefogederne indkøbes iht. Budget. 
Sidste herreløse joller sælges eller fjernes. 
Infoskærme klar til opsætning, men vi mangler selv App opsætningen i 
skærmene med bl.a. havnefogedens træffetider mm. 
Rotter – indhenter inspektion og afventer rapport. 
Belysning af havnen – tænd/sluk funktion. 
Mærkning af joller genoptages. 
 
Vedligeholdelse - taget på klubhuset trænger til rensning, tilbud fra PR 
modtaget og godkendt. Rensning igangsættes.  
 
Der er oprettet en ny aktivitetsliste (se vedhæftet) som vil blive 
gennemgået på næste bestyrelsesmøde, så vi kan få prioriteret og få 
status på de mange ønsker 
 

Eventuelt Der skal laves nyhedsbrev inden jul med nye tiltag mm. 
   
 OBS  ny dato for sidste bestyrelsesmøde i 2022  
   
Dato for kommende 
bestyrelsesmøde 

Torsdag den 1 december, kl. 19 i klubhuset  

   
 


