
  Generalforsamling i VBK 

Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015

1. Valg af dirigent samt 
referent og 2 
stemmetællere.

Klaus Rasmussen 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.
Måske er der lige nu nogen, der er hjemme for at 
skovle det sidste sne væk, eller er i gang med at 
reparere tage og lignende, der er styrtet sammen. 
Jeg har ikke hørt om nogen, der har haft de store 
problemer med bådene på grund af sneen. 
Medlemstallet er steget siden sidste år. Jeg vil tillade 
mig at sige, at det er steget igen. VBK får faktisk nye 
medlemmer hver måned. Retfærdigvis skal nævnes, 
at der også er medlemmer som holder op, men 
generelt er der fremgang.
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 nye
vindskeder op på en del af huset, og der er igen en 



stor tak til bl.a. Hans, der har sørget for, at vi har 
sparet lidt arbejdsløn. Heldigvis skal sådanne 
trykimprægnerede brædder være sat op i et år, inden
de må males. Men måske passer det til vores årlige 
oprydningsdag i klubhuset. 
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 ros for at de gad at gøre 
noget for vores klub – 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 
flere kommer forbi og giver en lille hånd med. Man 
behøver såmænd kun at hive 5 totter ukrudt op, hver 
gang man går forbi, så ser det helt ordentligt ud. 
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. Tilsyneladende er skaden ikke blevet større, 
og ind til videre har vi kunnet klare os med lidt Gaffa 
tape på gulvet i køkkenet.
Økonomien er OK. Der er overskud igen i år. Men før
I råber hurra, vil vi lige nævne, at gulvet koster 
penge, og vi sætter stadig penge af til istandsættelse.
Før vi har åbnet gulvet, 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. 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. 
Dog er der mange af broerne, der kunne trænge til 
lidt nye brædder. Men alt koster jo penge. 
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. 
Kranen er blevet lidt gammel, og den kan ikke køre 
med de helt tunge både. Derfor får vi på udvalgte 
dage assistance fra en anden havn, og det fungerer 
tilsyneladende. 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. 
Problemet er så lige, at når folk får en sodavand eller 
to, så skal de på toilettet. Det er åbenbart svært at få 
nogen til at opsætte tydelige skilte, der peger på de 2
offentlige toiletter. Hvorfor skal det være så svært ?  
Når folk ikke kan finde et toilet benytter de vores 
buske og træer, og det er i bund og grund noget 
svineri. 
Der er opsat pullerter 3 steder i havnen. Der er 
ændret lidt på systemet, så man nu skal holde stille i 
et afmærket område. Det fungerer tilsyneladende 
godt. Bestyrelsen i VBK 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 stadig passer vores automat og 
varmeanlæg.
Hvis nogen går med et ønske om at hjælpe lidt til i 
klubhuset, 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. Husk at gasgrillen 
kan benyttes frit incl. Gas. 
Som regel er brugerne gode til at rydde op og gøre 
rent efter sig selv. 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. 
Der har mange gange været et problem med ulåste 
døre i klubhuset i løbet af året. Der er åbenbart en 
eller anden tumpe, der ikke kan finde ud af at låse 
efter sig, når huset forlades. Af og til er der også lys 
tændt, og radioen spiller i et totalt tomt og uaflåst 
hus. 
Det er ikke i orden. 
Vi har i klubben forsøgt en del arrangementer. Disse 
nævnes nogenlunde i rækkefølge: Standerhejsning, 
fiskekonkurrence, arbejdsdag i huset, Sankt Hans, 
Marthadag, standernedhaling, gløgg, 
generalforsamling.
Nogle af arrangementerne har været fint besøgt, 
medens blandt andet fiskekonkurrencen måtte 
aflyses. Jeg kan da kun opfordre til, at flere benytter 
sig af tilbuddene.
A pro pro fiskekonkurrence Så blev der sidste år 
arrangeret en alternativ fiskekonkurrence. Og jeg kan
se, at dette også vil ske i foråret 2016. Man har ikke 
spurgt VBK om samarbejde til fiskekonkurrencen. 
Jeg synes det er ærgerligt og ikke helt fair, at man 
ikke støtter op om VBK og er med til at 
arrangementer her kan få tilslutning nok. 
Vi skal nemlig her tænke på, at foreningslivet 
generelt har svære betingelser, og vi bør stå sammen
i foreningen for at dette kan lade sig gøre. Derfor vil 
jeg opfordre til, at man inddrager VBK i sådanne 
arrangementer.
VBKs  hjemmeside er i gang for fuld kraft. Adressen 
er: www.vallensbaek-baadklub.dk Dennis Bøyesen 
har gjort et fantastisk arbejde med hjemmesiden, og 



den virker. 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. Samt mulighed for at du kan sætte 
søsportsrelaterede ting til salg eller bortgivning på 
hjemmesiden. 
Til foråret vil vi forsøge os med noget loppemarked, 
så I kan få ryddet op i gemmerne. Dennis skal have 
meget tak for det store arbejde. 
Havnen havde generalforsamling i marts måned 
2015. Her var der forslag fra VBK om, at der skulle 
laves om på antallet af klubmedlemmer i 
valgudvalget, idet dette i mange år havde haft en 
totalt uretfærdig sammensætning. Der var en lang og 
heftig snak om dette, og slutresultatet blev, at VBKs 
ønske blev efterkommet og der blev lavet en ny 
bestyrelsessammensætning i havnen.Senest har 
havnebestyrelsen haft møde med kommunen 
omkring fremtidig brug og leje af havnen.I fredags fik 
vi besked fra havnekontoret om, at havnefogeden 
Jesper holdt op med øjeblikkelig virkning. Dette 
medfører nogle problemer idet nogle både endnu 
ikke var kommet op af vandet, og vi mangler følgelig 
en kranfører. 

Så nu vil jeg overlade beretningen til jer medlemmer. 

Per Nørgaard,

Der var en kommentar fra Finn Løye omkring 
fiskekonkurancen, Perlen ønskede at afholde en 
kæmpe fiskekonkurancen uanset antal deltagere og 
økonomi.

Beretningen blev godkendt med aplaus



3. Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab for 
2014/15 til godkendelse 

Jørgen Simonsen gennemgik regnskabet. 2014/15
Regnskabet blev godkendt med aplaus.

4. Indkomne forslag. Der var ikke kommet forslag.

5. Fremlæggelse af budget 
for 2015/16, samt 
fastlæggelse af 
kontingent, indskud og 
gebyrer mv.

Budget blev fremlagt af kasseren. Med en forventning
om at klubben kommer ud af 2015/16 med et lille 
overskud.
Budgettet blev godkendt med aplaus.

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

Formand for havnebestyrelsen Henrik Sydbo Hansen
om hvad der foregik i havnen og omkring 
havnefogens afgang , men kunne ikke komme med 
enkeltheder da dette er en personsag, men havnens 
bestyrelse arbejdede på at løse de problemmer der 
var opstået med Jespers afgang

Havnens kasser Jørgen Simonsen orienterede om 
det foreløbige regnskab 2015 og budget 2016 for 
havnen.

7. Forelæggelse af 
pligtarbejde for 2015/16 
til godkendelse.

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

8. Valg til bestyrelsen Per Nørgaard blev genvalgt som formand for 2 år.
Dennis Bøyesen valgt til bestyrelsen for 2 år.
Finn Løye blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
Finn Larsen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
Bob Nørup blev valgt til bestyrelsen for 2 år.

9. Suppleanter Lars Peter Jensen blev valgt for 2 år.

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.
Dennis Bøyesen blev valgt til suppleant i 
havnebestyrelsen.

12, Eventuelt Formanden ønskede ordet 
Han skal også takke den gode dirigent.
Formanden Per Nørgaard  takkede de aktive 
medlemmer, der har hjulpet til i løbet af året:
Bla. a. Michael, der har fyldt ølautomaten, og passet 
vores varmeanlæg.
Dem der er holdt op som bestyrelsesmedlem, en hilsen 
til Kim, der er stoppet som bestyrelsesmedlem
Takke Carsten for skydningen ved standernedhaling – 
har fået den store stander. 
Der var medlemmer der ønskede 1. hjælpskursus i 
klubben da det var længesiden et sådant var blevet 
afholdt


