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Referat fra VBKs ordinære generalforsamling tirsdag den 27. november 2012 kl. 1900.
Afholdt i VBKs klubhus.

Da der i tiden efter generalforsamlingen skete frafald i bestyrelsen, er der ikke udfærdiget referat
af referenten.
Referat udfærdiget efterfølgende af Per Nørgaard efter bedste evne.

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Dirigent blev Finn Løye. (Referent Susanne), stemmetæller Finn.

2. Bestyrelsens beretning v. næstformanden.
Daværende næstformand Finn Rasmussen omtalte at formanden Ole stadig var syg. Han
orienterede om afholdt fiskekonkurrence, standernedtagning.
Et arrangeret sildebord måtte aflyses, idet der ikke var nok tilmeldte, og en kortspilaften
måtte ligeledes aflyses.
M.h.t. hjemmesiden søges der noget respons – måske nogle flere indlæg eller lignende.
Brunchen er midlertidigt standset, og der søges frivillige til at overtage eller genoptage.
Der var lidt spørgsmål som omhandlede brandfare på land, når bådene står for tæt, og
spurgt til den forsikringsstigning der kommer på vores både.

Beretningen blev vedtaget.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011/2012 til godkendelse.
Der er et overskud på ca. 100.000 kr., når alt er trukket ud.
Regnskabet blev godkendt.
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4. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

5. Forelæggelse af budget for 2012/2013 samt fastlæggelse af kontingent, indskud og
gebyrer.
Budgettet blev vedtaget.

6. Orientering fra havnebestyrelsen.
Arne Larsen fra havnebestyrelsen (formand) orienterede. Der havde været en indtægt på
16.000 kr. på gæstepladser, hvilket svarer til ca. 150 overnatninger.
Havnen har et overskud på ca. 400.000 kr. Der vil være en mindre kontingentstigning i
2014.

7. Forelæggelse af pligtarbejde for 2012/2013 til godkendelse.
Der er p.t. ikke pligtarbejde i havnen.

8. Valg til bestyrelsen.
Næstformanden Finn Rasmussen fratrådte. Susanne Nikolajsen blev ny næstformand.
Kasserer Jørgen Simonsen var på valg. Han blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Kim Søby var på valg. Han blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Kurt Sølund fratrådte. Per Nørgaard blev valgt i stedet.
Bestyrelsesmedlem Anne Martinussen var på valg. Hun blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Henrik Sydbo Hansen fratrådte. Hans Henrik Østergaard blev valgt i
stedet.
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9. Suppleanter.
Finn Larsen var på valg. Han blev genvalgt.
Wolfgang Pohlentz var på valg. Han blev genvalgt.
Vacant. Henrik Sydbo Hansen blev valgt.

10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Valgt blev:

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen og Vallensbæk
Havn i henhold til § 9 i Vallensbæk Havns vedtægter.
1. Havnebestyrelsesmedlem for indskyderne. Valgt blev Wolfgang Pohlentz.
2. Havnebestyrelsesmedlem for medlemmerne. Valgt blev Finn Larsen.
3. Suppleant til havnebestyrelsen for indskyderne. Valgt blev Susanne Nicolajsen.
4. Suppleant til havnebestyrelsen for medlemmerne. Finn ?

12. Valg af medlemmer til udvalg.
Aktivitetsudvalg, kommunikationsudvalg og husudvalg. Emner søges.

13. Eventuelt.
Her blev oplyst, at der er opslået en ledig stilling som havnefoged.
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For referatet Per Nørgaard dirigent Finn Løye
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