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Referat for 1. bestyrelsesmøde 2023 i VSB 

Dato: Søndag den 22 januar 2023 
 

Sted: VSB-klubhus 
  
Deltagere: Anders Vognsen, AV 

Anders Terkildsen, AT  
Axel Pedersen, AMP  
Per Juel Hansen PJH 
Nina Tuxen, NTU (Referent) 
 
 

Fraværende: Henrik Høj Pedersen, HHP  
Martin Nielsen, MN 

  
  
Dagsorden: • Nye punkter: 

• Vinterbaderne 
a) ønske om sommer opbevaring 

b) stop for parkering ved mastekran 

• Trafik udvalg status 

• Generalforsamling 2023  
a) Forslag modtaget. 
b) status på oplæg 

• Nyt fra Kassereren  
a) Foreløbigt regnskab 2022 og budget 2023 

• Nyt fra Formanden 
a) Opfølgning på aktivitetslisten 

• Eventuelt  
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Vinterbaderne 
 
 
 
 
 
Trafik udvalg  
 
 
Miljøstation 
 
 
Affaldsordning 

Har forespurgt om mulighed for sommer opbevaring af sauna på 
havnen. Besluttet at det ikke er muligt. 
Grundet ekstra trafik på pladsen foran mastekranen af andre årsager 
end vinterbadning, er vinterbaderne blevet informeret om at denne 
mulighed nu stopper og de må parkere på pladsen foran bådene. 
 
Der er afholdt møde og der arbejdes med konkrete muligheder til 
fremvisning på GF. 
 
Kommunen har sløjfet miljøstationen og vi afventer resultat af 
jordprøver. 
 
Der skal findes plads til ny affaldssortering/container, og aftales tømning.  
VSL og VSB skal udarbejde ny affaldsplan. 

  
Generalforsamling 
2023 

Afholdes midt marts (15/3-2023) 
Indkaldelse udsendes senest 27/2. 
1 kandidat til bestyrelsen fundet, mangler endnu 1. 
1 forslag modtaget – vedtægtsændring. 
Oplæg til GF udarbejdes den 13/2 til bestyrelsesmødet. 

  
Nyt fra kassereren Gennemgang af regnskab 2022 forelagt og udkast til budget vil blive 

gennemgået til mødet den 13/2. 
Der skal laves en 5 års plan. 
 

Nyt fra formanden 
 
 
 

Gennemgang af aktivitetslisten. Se opdateret vedhæftet liste. 
Planlægning af søsætning og datoer i gang. 
 

Eventuelt 
 
 

Arrangement – planlægge en klubaften sidst i februar med foredrag af 
Stig Sandvang. NTU igangsætter og arrangerer. 

   
   
   
 
Dato for kommende 
bestyrelsesmøder 

 
Mandag den 13. februar, kl. 19 i klubhuset 

 

   
 


