Generalforsamling i VBK
Referat fra generalforsamling 22.november 2016
1. Valg af dirigent.

Søren Christensen fra VSK blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af

Der var ingen fuldmagter.
Bob Nørup og Finn Kok blev valgt til stemmetællere.
Dennis Bøyesen udpeget til referent.

fuldmagter. Valg af 2
stemmetællere.
3. Bestyrelsens
beretning – v. 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.
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 malet de
vindskeder, der sidste år blev sat 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.
Vi har haft en dag i foråret, hvor vi skulle gøre klubhuset
+ de omliggende arealer i orden. Der var nogle ganske få
mennesker, der 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.
Vi har overvejet, om der skulle være noget
kontingentforhøjelse for de medlemmer, der aldrig
kommer forbi og giver en hånd med. Men måske er det
de samme mennesker, der faktisk ikke bruger huset, så
det vil ikke være fornuftigt, at give dem et gebyr ekstra.
I stedet har vi overvejet, at de medlemmer, der kommer
på vores oprydningsdag, og som i øvrigt hjælper til i ny

og næ, kan blive belønnet med et stykke mad, eller en
pølse i en hyggelig stund.
Varmeanlægget virker stadig fortrinligt, og det giver en
rigtig stor besparelse på strømmen. Og I skal også have
ros fordi, I er blevet bedre til at lukke dørene forår og
efterår, når I opholder jer udenfor. Det betyder, at der
ikke bliver varmet for fuglene.
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 i det forløbne år.
Økonomien er OK. Der er overskud igen i år. 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.
Vinduerne ser noget matte ud – men muligvis er de ikke
punkterede – men blot beskidte ??
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. Der
er fældet en del træer og buske er beskåret. Det giver lys
og luft på havnen.
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.
Havnefogeden har fået lavet en ”kirkegård”, og her står
snart en halv snes faldefærdige både. Der er efterlyst
ejere til bådene, og på et tidspunkt bliver de destrueret –
men det koster sikkert også havnen penge, men i stedet
får vi så lidt mere plads.
Kranen kører ikke mere med de helt tunge både. Derfor
har havnen købt en ekstra stor trækvogn, så vi selv kan
klare flytningerne og ikke skal betale for fremmed hjælp.
Biksen har haft nogle store arrangementer med musik og
mad. Der kommer specielt på disse dage, 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.
Men som alle – eller de fleste ved – så er der i øjeblikket
gang i forhandlinger med kommunen omkring
brugsretten af området ved Vallensbæk havn.
Tilsyneladende er kommunen ikke uvillig til at smide
nogle millioner kroner i puljen til fornyelse og
vedligeholdelse af dele af havnen.
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. Problemet er
måske nu, at de går på velfortjent pension. Så fra
november måned 2016 er der ingen fast rengøring.
Det er et problem, vi skal have løst. Såfremt der ikke er
frivillige, kan det blive nødvendigt, at hyre og betale
fremmed arbejdskraft.
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. Det kræver kun nogle få timer om måneden.
Også en generel tak til bestyrelsen for de timer, der er
brugt på bestyrelsesarbejdet. Nogle af er vender vi
tilbage til senere i aften.
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.
Klubhuset er røgfrit, og det gælder også i hverdagen
samt til f.eks. arrangementer eller udlån. Prøv lige at
huske det og respekter det.
Nu vi er ved det røgfri – så sidder der altså en ude på
vores toilet lige her ved siden af, og han ryger åbenbart
som en skorsten, åbenbart også når han er i bad.
Det er ikke i orden – og det er tarveligt, at man ikke kan
respektere de regler, der nu engang er. Der må ikke
ryges i klubhus og på toiletterne lige ved siden af.
Der har flere gange været et problem med ulåste døre i
klubhuset i løbet af året. Det er dog blevet bedre. Af og til
er der også tændt lys, og radioen spiller i et totalt tomt og
uaflåst hus.
Det er ikke i orden.
Klubhuset er for medlemmerne, som kommer forbi. Der
er medlemmer, der har et stort forbrug af klubhuset, og
der er medlemmer der har et mindre forbrug af huset. På
den lange bane går det nok lige op, idet vi jo ikke alle har
det samme behov for brug af klubhuset igennem en
længere periode. Tingene ændrer sig jo hen ad vejen
Der har været et øget forbrug af toiletpapir og
håndklædepapir, men det kan jo skyldes en tilfældighed,
alm. svind eller blot dårlig mave.
Vi har i klubben forsøgt en del arrangementer. Disse
nævnes nogenlunde i rækkefølge:
Standerhejsning, arbejdsdag i huset, Sankt Hans,
standernedhaling, gløgg, generalforsamling. 2 gange
loppemarked og Havnens dag
Nogle af arrangementerne har været fint besøgt. Jeg kan
da kun opfordre til, at flere benytter sig af tilbuddene.
Omkring loppemarked kan nævnes, at vi da fik solgt 2
sejlbåde, og provenuet gik i klubkassen. Loppemarkedet
vil blive forsøgt afholdt som en årlig begivenhed, og
fremadrettet er der ikke kun bådting, der kan sælges,
men gerne alt muligt fra gemmerne.
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.
Dennis skal have meget tak for det store arbejde, han
har haft med hjemmesiden.
Så nu vil jeg overlade beretningen til jer medlemmer.
Beretningen blev godkendt med applaus.
4. Fremlæggelse af det
reviderede regnskab for
2015/16 til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget for
2016/17, samt fastlæggelse af
kontingent, indskud og
gebyrer mv.

Jørgen Simonsen gennemgik regnskabet. 2015/16
Regnskabet blev godkendt med applaus.

Budget blev fremlagt af kassereren. Med en forventning
om at klubben kommer ud af 2015/16 med et lille
overskud.
Der var ikke forslag om stigninger i kontingent / indskud
og gebyrer.
Budgettet blev godkendt med applaus.

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

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

Formand for havnebestyrelsen Henrik Sydbo Hansen
orienterede om de forhandlinger havnebestyrelsen havde
med kommunen omkring brugsretten af havnen, og de
tiltag der var i gang i forhold til kommunen.

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

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

9. Valg til bestyrelsen

Jørgen Simonsen blev genvalgt som kasserer for 2 år.

Havnens kasserer Jørgen Simonsen orienterede om det
foreløbige regnskab 2016 og budget 2017 for havnen.

Hans Østergaard genvalgt til bestyrelsesmedlem for 2 år.
Lene Møller blev genvalgt til bestyrelsesmedlem for 2 år.
Yvonne Flørnæs blev valgt til bestyrelsesmedlem for 2
år.
Suppleanter.

Henrik Petersen blev nyvalgt til bestyrelsesmedlem for 2
år.

Revisor.

Frank Bavnild blev nyvalgt til bestyr.suppleant for 2 år.

Revisorsuppleant.

Lars Braase Rasmussen blev genvalgt til revisor for 2. år.

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

Finn Larsen blev nyvalgt som revisorsuppleant for 2 år.

Finn Løye blev genvalgt som repræsentant for
indskyderne til havnebestyrelsen for 1 år.
Bob Nørup blev genvalgt som repræsentant for
medlemmerne til havnebestyrelsen for 1 år.
Dennis Bøyesen for medlemmerne og Finn Rasmussen
for indskyderne blev valgt til suppleanter til
havnebestyrelsen for 1 år.

10. Eventuelt

Erling fra P-broen foreslog at klubhuset ikke blev udlånt
eller at udlån i sommerperioden var stærkt begrænset af
hensyn til klubbens medlemmer.
Formanden svarede at bestyrelsen ville se på det, men
bemærkede, at der altid skulle være et bord ledigt til
medlemmerne såvel inde som ude.
Finn Kok sagde, at der var en gruppe, der ville genoptage
fiskekonkurrencerne i VBK regi.
Formanden kvitterede med at sige, at klubben selvfølgelig
støttede dette økonomisk.
Preben Honore gjorde opmærksom på, at der var en del af
ruderne i klubhuset, der var punkterede og burde
udskiftes.
Formanden takkede Finn Larsen og Bent Groset for deres
tid i bestyrelsen og gav en stor tak til rengøringsholdet, der
gik på pension.
Herefter blev der takket for god ro og orden.

……………………………………………………………
Dirigent

formand

sekretær

