Generalforsamling i VBK
Referat fra generalforsamling 28. november 2017
1. Valg af dirigent

Jacob Pedersen blev valgt som dirigent

2. Godkendelses af
fuldmagter. Valg af 2
stemmetællere

Der var 1 fuldmagt.
Finn Kok Rasmussen og Per Weikel blev valgt som
stemmetællere.
Der var fremmødt 25 stemmeberettiget medlemmer til dette års
generalforsamling. + 1 fuldmagt, i alt 26 stemmeberettigede.
Dennis Boyesen er referent.
Formanden foreslog, at punkt 11 vedr. eksklusioner blev flyttet
til punkt 6a.
Forsamlingen godkendte dette.
Formanden præsenterede bestyrelsen af hensyn til nye
medlemmer.

3. Bestyrelsens
beretning – v. formand
Per Nørgaard

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 møder som disse, er det ikke alle, der synes det er
spændende, selv om vi lige i dag har et særligt punkt på
dagsordenen. Måske skal vi overveje spisning til
generalforsamlingen, men det koster penge, og I er jo ikke
meget for kontingentstigninger.
Medlemstallet er steget siden sidste år. Jeg vil tillade mig at
sige, at det er steget igen. 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. Man kan nemt få en håndfuld
gode råd om, hvorledes båden skal pudses og poleres, når man
står og er i gang. Det er dejligt, for alle rådene er tilsyneladende
gode nok.
Klubhuset, vedligeholdelse – fornyelser.
Klubhuset har det nogenlunde. Vi har i år fået malet ¾ af huset
udvendigt, og den sidste side mod nord, er blevet spulet og klar
til rød maling. Der er skiftet glas og lister i en del af vinduerne,
idet disse var punkterede. Vi har fået ny opvaskemaskine og ny
kaffemaskine. Grillen er pudset op.
Der er ligeledes indkøbt nyt service, bestik, osv. Desværre har
der været nogen svind på dette, idet noget af det er forsvundet
på mystisk vis.
Vinduerne udvendigt mangler hvid maling. De skaller meget, og
det er nok det første vi skal have gjort til foråret – afslibning og
maling af vinduerne.
Vores udendørs bænke har det ikke godt, overvejelserne går på
en renovering (meget stort arbejde) eller fornyelse. Bestyrelsen

tager beslutning om dette i nærmeste fremtid.
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.
De medlemmer, der kom på vores sidste oprydningsdag, blev
belønnet med mad og drikke efter en god arbejdsindsats. Tak
for hjælpen.
For at det ikke skal komme som en overraskelse for jer, vil
næste arbejdsdag i VBK blive lørdag den 9. juni 2018.
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.
Rotter. Der er konstateret rotter i havnen, og nogle bor altså
under vores hus. Det kan vi se på udluftningskanalerne, der
bliver gnavet i stykker. Der er sat rottefælder op, men der ses
stadig rotter fare rundt.
Økonomi.
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.
Havnen, fremtiden for kranen.
Havnen har oplevet store forandringer igen.
Der bliver stadig arbejdet og ryddet op på havnen, og det er
klart det tager lidt tid, da der er 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.
Men der er stadig bådejere, som tror, at deres mor eller en
anden kommer og rydder op efter dem. Når båden er sat i
vandet, så tag dog lige at bruge 2 timer på at fjerne plastic,
gamle stativer, malingdåser og lignende. Det koster en formue
at få dette gjort af betalt hjælp.
Der er mange af broerne, der har fået nye brædder.
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. Man
er desværre nødt til at følge de regler, der findes om destruktion
af sådanne både, og derfor tager det tid.
Vi har jo lige fået en ny melding omkring kranen, der bestemt
ikke har det godt. Alle skal inden næste dialogmøde i havnen
gøre sig nogle tanker om, hvad man eventuelt ønsker i stedet.
Skal det være en fast kran, fremmed hjælp fra en vognmand,
reparation af kranen, skal det være tvungen med de nye stativer
osv. Det er en beslutning, der snart skal tages.
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.
Nu er der opsat 2 nye toiletter ved biksen, og det hjælper vel lidt
på tisseriet i buskene.
Kommunen har lavet en ny legeplads på havnen, og i
lokalaviserne kan man læse, at der er yderligere planer og
ønsker for ændringer af havnen. (Badeanstalt, ny mole).
Nyt nøglesystem.
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.
Havnen har besluttet, at der skal indføres et briksystem, der kan
bruges ved pullerter og toiletter.
VBK har besluttet, at vi tilslutter os dette system, således at
fremtidig adgang til bl.a. klubhuset og toiletter foregår med en
brik. Dette muliggør elektronisk styring af hvilke brikker, der er i
brug. Systemet indføres i foråret, hvis alt går vel. Nøglen vil
således blive overflødig.
Bestyrelsen, rengøring.
Bestyrelsen i VBK har holdt møder 1 gang pr. måned. Vi klarer
de store og de små problemer.
Siden november måned 2016 har der ikke været fast rengøring i
klubhuset.
Klubhuset ser lidt nusset ud, og frivillige har det skortet lidt på.
Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi forsøge med fremmed
betalt arbejdskraft, som skal gøre lidt rent i huset.
Det betyder ikke, at I ikke selv skal gøre rent og rydde op. Det er
stadig en forudsætning for, at klubhuset kan benyttes.
Der er en generel tak til bestyrelsen for de timer, der er brugt på
bestyrelsesarbejdet.
Klubhuset, brug af klubhuset, brugsaftale.
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. Der skal altid være et ledigt bord til VBK
medlemmer.
Af flere årsager har bestyrelsen indført et gebyr, hvis
medlemmer vil holde et arrangement og bruge hele huset. Det
koster nu 1.000,00 kr. Man skal stadig selv rydde op og gøre
rent efter sig. Gebyret går alene til slid og ekstra forbrug af
varme, vand og el.

Bestyrelsen har i den forbindelse lavet nogle regler for en
brugsaftale, der skal underskrives ved lån af huset. På den
måde skulle alle være klar over betingelserne for lån af huset.
Gebyret har tydeligvis nedsat lånelysten, så nu er det vist på et
leje, vi alle kan acceptere.
Hvad jeg ikke kan acceptere er, at der stadig er nogle
eksempler på fnider, når nogen har lånt lokalet. VBK
medlemmer har altid adgang til klubbordet, og det er et 6
mandsbord. Men det nytter ikke noget, at man kommer ind med
en flok på 10 mand, hvoraf nogle ikke er medlem af VBK, når
lokalet i øvrigt er lånt ud.
Det er total mangel på pli, når man synes, at man absolut vil
stege fiskefilletter eller rødspætter, medens et selskab sidder
med deres egen buffet.
Det er heller ikke i orden, når en låner af lokalet nægter VBK
medlemmer adgang, måske med en holdning, der af nogen kan
opfattes som truende.
Men alt med måde, og prøv nu for pokker at opføre jer
ordentligt, og vær lidt samarbejdsvillige. Det andet er kun egnet
til at skabe splid og ballade.
Husk at gasgrillen kan benyttes frit incl. gas.
Klubhuset er røgfrit, og det gælder også i hverdagen samt til
f.eks. arrangementer eller udlån. Prøv lige at huske det og
respekter det.
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 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.
Regler for brug (misbrug) af klubhuset.
I VBK har vi oplevet, at huset blev meget brugt af visse
personer. Som nævnt ovenfor kan man i en periode have meget
brug for huset, men det må ikke være således, at man stort set ”
bor i huset”. Det er ikke almindelig brug af huset at lave mad
hver dag – flere gange om dagen, at tilbringe alle aftener i
huset, med gæster udefra og sådan set bruge klubhuset som sit
eget hjem, osv. – Det kalder vi misbrug.
Man har på den måde et abnormt forbrug af klubbens ting, og
det har aldrig været intentionen med vores klub.
Vi har forsøgt ved samtaler og dialog, at bringe dette ned på det
plan, hvor det hører hjemme, men det har ikke lykkedes.
VBKs problem er eller var, at der ikke tidligere har været brug
for regler omkring dette. Derfor har vi ikke kunnet forbyde dette,
idet det ingen steder står nævnt, hvad man forventer af et
medlem, og hvorledes medlemmet forventes at bruge klubben
og klubhuset.
Derfor er bestyrelsen nu i gang med at lave nogle regler
omkring medlemmers brug af klubhuset, således at bestyrelsen
fremover vil kunne gribe ind overfor et medlem, hvis det
skønnes, at brugen af klubhuset kan betegnes som misbrug.
Vi har som nævnt ikke tidligere haft brug for noget lignende, og
jeg forventer ikke, at det er noget, der skal bruges hvert år. Men

i givet fald vil bestyrelsen fremover kunne påtale opførslen eller
misbruget, og hvis ikke medlemmet følger de regler der er, vil
det kunne få konsekvenser for medlemskabet af klubben.
Dette skulle standse noget af det, som har optaget mange af jer
medlemmer i det seneste års tid.
Da vi nu har haft et par eksklusioner, burde der komme ro på
situationen. Eksklusionerne vil blive omtalt i et særskilt punkt på
dagsordenen.
Arrangementer.
Vi har i klubben forsøgt en del arrangementer. Disse nævnes
nogenlunde i rækkefølge:
Standerhejsning, arbejdsdag i huset, Sankt Hans,
standernedhaling, gløgg, generalforsamling. Loppemarked,
fiskekonkurrencer, filmaften.
Nogle af arrangementerne har været fint besøgt. Jeg kan da kun
opfordre til, at flere benytter sig af tilbuddene.
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.
Det er stadig tilladt og ønskeligt, at I kommer med ideer til
bestyrelsen om arrangementer eller andet, I kunne ønske VBK
arrangerer. Det er blot en mail til en i bestyrelsen, og
selvfølgelig gerne med lidt gennemtænkte ideer eller konkrete
forslag.
Hjemmesiden.
VBK.s 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.
Det sidste nye er en kalender, hvor du kan gå ind og se dato for
arrangementer, samt hvornår klubhuset er lånt ud.
Grundet en masse spam får du nu en kode tilsendt, hvis du skal
skrive til os på hjemmesiden. Herved undgår vi, at en maskine
automatisk kan sende tusindvis af mails til os.
Dennis skal have meget tak for det store arbejde, han har haft
med hjemmesiden.
Så nu vil jeg overlade beretningen til jer medlemmer.
Per Nørgaard, formand.

4. Fremlæggelse af det
reviderede regnskab for
2017/2018 til
godkendelse
5. Fremlæggelse af
budget for 2017/2018, samt
fastlæggelse af kontingent,
indskud og gebyrer mv.

Jørgen Simonsen gennemgik regnskabet for 2016/2017.
Regnskabet blev godkendt med applaus.

Budgettet blev fremlagt igen var det kassereren Jørgen
Simonsen. Det forventes at klubben kommer ud af 2017/2018
med et lille overskud.
Der var ikke forslag om stigninger i kontingent/indskud og

gebyrer.
Budgettet blev godkendt.

6. Indkomne forslag
6 a. 2 verserende
eksklusionssager

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

8. Forelæggelse af
pligtarbejde for 2017/2018 til
godkendelse.

9. Valg til bestyrelsen

Der var ingen forslag indkommet.
Formanden orienterede om forløbet. De ekskluderede er Frank
Hansen og Christian Vestergaard.
Essensen i det hele er, at de ikke har opført sig på en måde,
som berettiger medlemskab af VBK. Derfor er de ekskluderede.
Der har ikke indgivet protest mod dette, og det skal ikke prøves
ved en generalforsamling.
Dette medfører, at de ikke må benytte VBKs klubhus, de har
ikke adgang til klubhuset på noget tidspunkt, heller ikke som
gæst, og de kan ikke benytte VBKs udendørs faciliteter.
Såfremt nogen af VBKs medlemmer inviterer dem som gæster
eller lukker dem ind i klubhuset, kan det få konsekvenser for
medlemmets medlemskab af VBK.
Jørgen Simonsen orienterede om de ting, der arbejdes med i
Havnebestyrelsen lige nu og henviste til de ”Dialogmøder” der
er er indbudt til. Det første møde blev afholdt i november og det
næste vil blive afholdt i januar 2018.
Havnens kasserer Jørgen Simonsen orienterede om det
foreløbige regnskab for 2017 og budget for 2018.
P.t. er der intet pligtarbejde jf. § 12

Formand: Per Nørgaard blev foreslået og genvalgt som formand
for 2 år ved akklamation.
Bestyrelsesmedlem: Dennis Bøyesen blev foreslået og genvalgt
som bestyrelsesmedlem for 2 år ved akklamation.
Bestyrelsesmedlem: Bob Nørup blev foreslået og genvalgt som
bestyrelsesmedlem for 2 år ved akklamation.
Bestyrelsesmedlem: Finn Kok Rasmussen blev foreslået og
valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år ved akklamation.
Suppleant: Lars Peter Jensen blev foreslået og genvalgt som
bestyrelsessuppleant for 2 år ved akklamation.
Suppleant: Erik Petersen blev foreslået og valgt ved
akklamation. Valgperioden er 1 år for at overholde rækkefølgen.
Der er stadig 1 ledig suppleantpost.
Revisor: Michael Hansen blev foreslået og genvalgt som revisor

for 2 år ved akklamation.
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Havnebestyrelsen:
Finn Kok Rasmussen blev valgt til havnebestyrelsen valgt for 1
år, for indskyderne.
Bob Nørup blev valgt til havnebestyrelsen valgt for 1 år, for
medlemmerne.
Carsten Muldval blev valgt som suppleant til havnebestyrelsen
valgt for 1 år for indskyderne.
Dennis Bøyesen blev valgt som suppleant til havnebestyrelsen
valgt for 1 år for medlemmerne.

Eventuelt.

Der var ikke nogle indlæg til dette punkt.
Formanden takkede for god ro og orden.
Han takkede dirigenten for indsatsen, der var uden varsel,
og lovede at der ville komme en lille erkendtlighed til
dirigenten.
Mødet afsluttet.

