
 Generalforsamling i VBK 

Referat af ordinær generalforsamling d. 25.11.2014

1. Valg af dirigent samt 
referent og 2 
stemmetællere.

Wolfgang Pohlenz blev valgt som dirigent.
Dennis Bøyesen blev valgt til referent.
Yvonne Flørnæsog Finn Løye blev valgt til 
stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning – 

formand Per Nørgaard
 

Som formand vil jeg byde jer alle sammen 
velkommen til vores ordinære generalforsamling.
Jeg er glad for at se jer, selvom man kan konstatere, 
at der kunne være flere medlemmer, der kunne have 
mødt op, men det er jo sådan livet er blevet. Alle har 
travlt med et eller andet, og sådan noget som møder,
det er ikke alle, der synes det er spændende.
Men man er nogenlunde sikker på, at hvis der er 
utilfredshed, så skal bestyrelsen nok få det at vide.
Medlemstallet steg sidste år med ca. 2o personer. I 
år er det steget igen, og når vi regner med til- og 
afgang, var vi i september måned 2014 kommet helt 
op på 259 indskydere i VBK.
Blot til sammenligning kan vi oplyse, at en 
sammenlignelig klub her i havnen har 282 
indskydere. Det er en forskel på blot 23.
Kassereren har oplyst, at der efter skæringsdagen er 
kommet flere nye medlemmer.
Men det vigtigste er ikke antallet af medlemmer. Det 
er vigtigt, at man har en fornemmelse af, at det er 
hyggeligt, at være medlem af VBK . Det er hyggeligt 
at møde nogen man kender og få en lille sludder, få 
et godt råd eller give et godt råd.
Der er ingen tvivl om, at vi VBK medlemmer er nogen
af de klogeste mennesker i verden. Sådan lyder det i 
hvert fald, når snakken går i klubhuset, og det er da 
dejligt. 
Klubhuset har det nogenlunde. Vi har i år fået sat ny 



hoveddør i, og der er en stor tak til bl.a. Hans, der har
sørget for, at vi har sparet lidt arbejdsløn.
Vi har haft en dag i foråret, hvor vi skulle gøre 
klubhuset + de omliggende arealer i orden. Vi stod 
nogle ganske få mennesker og lavede dette. Der var 
ikke så mange, der hjalp til, men det gik alligevel. 
Husk I skal ikke være generte, der er opgaver til alle, 
der møder frem. 
Disse mennesker skal have en lille klapsalve – for det
var godt gået. 
Når vi nu er mange medlemmer, så er der også 
mange brugere af huset, og det bliver selvfølgelig lidt 
mere slidt og beskidt. Jeg vil godt opfordre til, at 
mange kommer forbi og giver en lille hånd med.
Varmeanlægget virker fortrinligt, og det giver en rigtig
stor besparelse på strømmen. Jeg vil dog lige minde 
jer om, at når I sidder udenfor på bænkene forår og 
efterår, så luk lige dørene. Varmeanlægget kører på 
fuld kraft når disse står åbne, og det koster kroner.
Vi har stadig et hængeparti omkring gulvet i 
klubhuset. Gulvet synker, og det bliver spændende at
se, hvad der er nedenunder, når vi brækker gulvet 
op. Måske ingen ting – men vi er klar til at reparere 
det. Vi er dog ikke gået i gang endnu med færdige 
planer.
Økonomien er OK. Der er overskud igen i år. Men før
I råber hurra, vil vi lige nævne, at gulvet koster 
penge, og før vi har åbnet, ved vi ikke, om det er lidt 
galt eller næsten ikke galt.
Der er heldigvis også et slid på huset og inventar, 
men det er jo kun en fornøjelse, og det er jo så 
nødvendig vedligeholdelse.
Havnen har oplevet store forandringer igen. Jesper 
styrer havnen som havnechef, og der er igen kommet
en ny havneassistent.
Der bliver arbejdet og ryddet op på havnen, og det er 
klart det tager lidt tid, da der var meget rodet. Men vi 
kan se de resultater, der er kommet, og det ser godt 
ud. 
Vi har fået mange nye bådstativer, og der er kommet 
lidt system i placeringen af bådene, ligesom 



optagningen er sat i system og der er virkelig stor 
tilslutning til de nye bådstativer, og det er da bare 
dejligt. 
Nogle har fået en ny vinterplads efter mange år, men 
mon ikke man også kan vænne sig til dette. 
Biksen har haft nogle store arrangementer med 
musik og udmærket mad, og jeg synes personligt, at 
det er en succes. Der kommer mange mennesker i 
havnen, og det er rigtig hyggeligt. 
Der er opsat pullerter 3 steder i havnen. Det 
medfører stadig, at nogen skal have skiftet olie og det
der er værre. Men som jeg har hørt det, er det egen 
fejl, der er skyld i skaderne. 
Bestyrelsen har holdt møder 1 gang pr. måned. Vi 
klarer de store og de små problemer. Her skal vi lige 
huske at bringe en tak til rengøringsholdet, der holder
klubhuset i orden og rent. Tak for det.
Der skal også være en tak til Michael, som passer 
vores automat og varmeanlæg. Han fik den store 
stander i år, som en tak for hjælpen. Hvis nogen går 
med et ønske om at hjælpe lidt til med disse ting, så 
kan man stille op i køen efter mødet og melde sig til. 
Vi skal også lige nævne klubhuset. Det bliver meget 
brugt, og det er glædeligt, at man har fundet ud af, at 
huset kan bruges, men ikke lejes.
Som regel er brugerne gode til at rydde op og gøre 
rent efter sig selv. Der har været et enkelt kiks.
Jeg vil godt benytte lejligheden til at sige tak til 
rengøringsholdet. De trisser stille rundt i anonymitet, 
men gør et kanonarbejde. Tak skal I have for 
indsatsen. 
Klubhuset er røgfrit, og det gælder også i hverdagen 
samt til f.eks. arrangementer eller udlån. Prøv lige at 
huske det og respekter det. 
Vi har i klubben forsøgt en del arrangementer. Disse 
nævnes nogenlunde i rækkefølge:
Vinsmagning, standerhejsning, fiskekonkurrence, 
arbejdsdag i huset, Sankt Hans, Martha dag, 25 års 
jubilæum, standernedhaling, gløg, generalforsamling.
Jubilæet var en stor succes med mange deltagere. 
De andre arrangementer har også været fint besøgt, 



og jeg kan da kun opfordre til, at endnu flere benytter 
sig af tilbuddene.
Der er sikkert en del jeg har glemt. 
VBKs hjemmeside er kommet op og stå igen. 
Adressen er: www.vallensbaek-baadklub.dk
Dennis Bøyesen har gjort et fantastisk arbejde med 
hjemmesiden, og den virker nu. Her kan I se 
referater, Nyhedsbrevet og andet godt. 
Arrangementer er nævnt, og det er planen, at næste 
arrangement står øverst på listen, og afholdte 
arrangementer forsvinder fra hjemmesiden. Herved 
opnår vi, at den altid er aktuel.
Der er også aktuelle fotos, der kører hen over 
hjemmesiden.
Dennis skal have meget tak for det store arbejde. 

Omkring havnebestyrelsen så er klubberne i havnen 
repræsenteret der. Der er en ikke gennemskuelig 
måde at fordele nogle af bestyrelsesposterne på. I 
mange år har det været sådan at VSK har haft 3 
bestyrelsesposter og VBK har haft 1 post.
Herudover bliver 3 personer valgt direkte på 
generalforsamlingen i havnen, og klubberne VSK og 
VBK kan stille yderligere en repræsentant.
Dette betyder meget firkantet, at VSK har haft 4 
poster, medens VBK har haft 2 poster. I forbindelse 
med vores store medlemsfremgang mente jeg, at det 
var tid at diskutere en anden fordeling måske ligeligt 
mellem klubberne. Dette var ikke til forhandling.
Nu kan vi måske forudse, at der vil komme forslag 
om ændring af Vallensbæk Havns vedtægter.
Om det er godt eller skidt er svært at sige, men en 
ændring af fordelingen af bestyrelsesposter ville 
være helt rimelig. 
Vi skal nok holde jer orienteret, og samtidigt vil jeg 
opfordre jer til at deltage i Havnens generalforsamling
i maj måned. Det er trods alt jer, der bestemmer.

Det er ikke min tanke, at der skal være brok i gaden 
og kamp. Men omvendt så går jeg ind for åbenhed, 
og ønsker nogen at lave vedtægterne om i væsentlig 

http://www.vallensbaek-baadklub.dk/


grad, så er det helt rimeligt, at medlemmerne er 
orienteret, og oplyst omkring det der vil ske.
Vi skal jo tænke på, at Havnebestyrelsen suverænt 
bestemmer, hvad det koster at ligge i havnen. 

Så nu vil jeg overlade beretningen til jer medlemmer. 

3. Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab for 
2013/14 til godkendelse 

Jørgen Simonsen gennemgik regnskabet. 2013/14
Regnskabet blev godkendt.
Leif fra p-broen mente at bestyrelsen skulle se på 
Arbejdernes Banks ”Flexkonto” da denne konto form 
stadig kunne give et renteafkast
Bob Mørup mente at bestyrelsen skulle se på reglerne om
hævninger i banken

4. Indkomne forslag. Formanden gennemgik bestyrelsens foreslag til 
vedtægtsændringer, disse blev sat til afstemning og 
vedtaget, men da generalforsamlingen ikke var 
beslutningsdygtig, blev vedtagelsen udsat til den 
efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.
Der var ikke kommet andre forslag.

5. Fremlæggelse af budget 
for 2014/15, samt 
fastlæggelse af 
kontingent, indskud og 
gebyrer mv.

Budget blev fremlagt af kasseren. Med en forventning
om at klubben kommer ud af 2014/15 med et lille 
overskud.

6. Orientering fra 
havnebestyrelsen, 
herunder gennemgang af
foreløbigt budget for 
havnen.

Da formand for havnebestyrelsen Henrik Sydbo 
Hansen ikke var til stede gennemgik Jørgen 
Simonsen det foreløbige regnskab 2014 og budget 
2015 for havnen.
Da asfaltbelægningen fra søsætningskajen og frem til
klubhuset ikke kan holde, vil der blive lagt 10 cm SF 
sten her. El-standerne på landpladserne vil blive 
flyttet ud i kanterne således at de ikke står i vejen for 
dispositionen af landpladserene,der vil ved den 
lejlighed også blive etableret vandhaner ved disse.



Dette arbejde vil blive udført på den ene havneø i 
2015 og den anden i 2016.

7. Forelæggelse af 
pligtarbejde for 2013/14 
til godkendelse.

P.t. er der intet pligtarbejde jf. paragraf 12.

8. Valg til bestyrelsen Jørgen Simonsen blev genvalgt som kasser
Finn Larsen blev genvalgt som næstformand
Anne Martinussen ønskede at udtræde af 
bestyrelsen pga. arbejdspres i stedet blev Dennis 
Bøyesen valgt som sekretær for 1 år.
Kim Søby blev genvalgt til bestyrelsen
Bent Groset blev genvalgt til bestyrelsen
Hans Østergaard blev genvalgt til bestyrelsen
Lene Møller blev valgt til bestyrelsen for et år, da hun
overtager Dennis Bøyesens plads

9. Suppleanter Yvonne Flørnæs blev valgt.

10.Valg af 2 revisorer samt 
1 revisorsuppleant

Michael Hansen og Lars Rasmussen forsætter som 
revisorer, Frank Bavnil blev valgt som 
revisorsuppleant

11.Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 
samt suppleanter til 
bestyrelsen for 
Vallensbæk havn i 
henhold til paragraf 9 i 
Vallensbæk vedtægter.

Finn Løye og Bob Mørup blev valgt til 
havnebestyrelsen.
Jakob Flinthagen og Dennis Bøyesen blev valgt til 
suppleant i havnebestyrelsen.

12.Valg af medlemmer til 
udvalg:

Bestyrelsen ønsker ikke at der vælges udvalg, disse 
udvælges når der er behov for det.



13.Eventuelt Der var en diskussion om hunde i klubhuset, der henstilles til 
hundeejere at de har styr på deres hunde i klubhuset og evt 
har dem i snor.
Formanden takkede de aktive medlemmer der i årets løb har 
været med til at drive huset og belønnede de afgående 
bestyrelsesmedlemmer med vin.


