Generalforsamling i VBK
Referat fra generalforsamling 13. november 2018
1. Valg af dirigent

Lars Rydskov blev valgt som dirigent.
Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Godkendelses af
fuldmagter. Valg af 2
stemmetællere

3. Bestyrelsens
beretning – v. formand
Per Nørgaard

Der var ingen fuldmagter.
Finn Kok Rasmussen og Yvonne Flørnæs blev valgt som
stemmetællere.
Der var fremmødt 25 stemmeberettigede medlemmer til dette
års generalforsamling.
Dennis Boyesen er referent.
Formanden præsenterede bestyrelsen af hensyn til nye
medlemmer.
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
møder som disse, er det ikke alle, der synes det er spændende.
Vi har overvejet spisning og andet som trækplaster, og denne
gang har vi besluttet, at fremmødte medlemmer kan få 1 gratis
VBK stander som mødehonorar. Den vil blive udleveret i løbet af
aftenen af Jørgen.
Medlemstallet er steget lidt 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.
Som jeg har sagt før, så er 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.
Klubhuset, vedligeholdelse – fornyelser.
Klubhuset har det nogenlunde. Vi har i år fået malet resten af
huset udvendigt med rød maling. Vi har fået malet halvdelen af
vinduerne på udvendig side med hvid maling. Vi har fået nyt
komfur i december og det er brugervenligt uden for mange fancy
knapper. Der er sat en dobbelt kaffemaskine op. Der er kommet
6 nye bænke og borde, så pas på dem. De var dyre og skal
holde i mange år.
Der er ligeledes igen indkøbt nyt service, bestik, kaffekopper
osv. Desværre har der været nogen svind på dette, idet noget af
det er forsvundet på mystisk vis. Men retfærdigvis skal siges, at
der det sidste stykke tid ikke er forsvundet noget af betydning.
Der er lavet rottesikring under huset med metalgitre, og der er
lavet forskelligt el-arbejde inde og ude. Blandt andet har Dennis
sat nogle kraftige lamper op udenfor, der tænder automatisk, når

det bliver mørkt.
I sommervarmen gik ølautomaten i stykker midt i ferien, og efter
nogle panikdage kom Michael og lavede maskinen. Tak for det
Michael.
I forbindelse med havnens dag, hvor VBK lagde lokale til en
maleriudstilling, fik vi efterfølgende foræret et litografi af maleren
Schønemann. Det hænger lige der på væggen. Pas godt på det.
Varmeblæserne er som nævnte tidligere blevet renset, og det
skal indskærpes, at de ikke kan betjenes manuelt overhovedet.
Skal temperaturen eller andet ændres, skal Jørgen eller jeg selv
kontaktes. Hvis der trykkes med vold på maskinerne, går de i
stykker, og det koster op til 10.000 kr. at skifte dem.
Vi har efterlyst noget værktøj, som vi mangler i klubhuset. Til
dato har vi intet fået. Det kan da ikke passe, at I bruger alt jeres
værktøj derhjemme. Nogle af jer må da have fået noget nyt en
gang imellem. Vi mangler værktøj.
Måske kan vi bytte, da vi har nogle telte, vi forærer væk. Kom
blot og hent dem.
Vi har haft en dag både i foråret og i efteråret, 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, og i efteråret var der 1 medlem, der var mødt frem.
Prøv at gøre det bedre. Husk I skal ikke være generte, der er
opgaver til alle, der møder frem.
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 kommer på klubbens arbejdsdage, bliver
belønnet med mad og drikke efter en god arbejdsindsats. Tak
for hjælpen.
For at det ikke skal komme som en overraskelse for jer, vil der
igen i foråret være en arbejdsdag i og omkring VBKs klubhus.
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.
Vores gasgrill er ved at være slidt op, og til foråret må der nok
investeres i en ny. Det minder mig om, at der var tørke denne
sommer og stor brandfare. Jeg syntes, at de allerfleste
medlemmer respekterede, at der var forbud mod brug af åben ild
og grill. Tak skal I have for det.
Nu mangler vi så lige de sidste, der skal forstå, at man ikke
tænder en grill ude på broen foran ens egen båd. Gå dog i land
og brug de dertil indrettede pladser.
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.
Der har været nogle restanter, som har glemt at betale
medlemskontingent. Det er selvfølgelig ikke i orden, men ved lidt
småsamtaler og personlig henvendelse på mail eller telefon har

vi formået halvdelen til at betale. Vi overvejer meget stærkt at
lave et par inkassosager for at kradse de sidste penge ind.
Havnen, fremtiden for kranen.
Havnen har oplevet store forandringer igen.
Der bliver stadig arbejdet med oprydning, og de resultater, der er
kommet, ser godt ud. Der er fældet en del træer, og buske er
beskåret. Det giver lys og luft på havnen. Der er ryddet op på
bådkirkegården, hvilket er dejligt.
De nye stativer er vist også en succes, og man kan se, at
havneassistenten syntes det er sjovt at flytte rundt på folks både.
Vi ved nu, at vi får en ny faststående kran, der bliver bygget på
land og ikke i vandet. Optagningen af både er slut for i år.
Kommunen har allerede fået lavet 2 nye gennemføringer under
vejen som lovet.
Der har været lidt tyverier fra havnen og bådene, og vi gentager,
at der er et vagtselskab, der har opsyn med havnen. De hedder
GPS, og kan kontaktes på tlf. 70701608, hvis I ser noget
mistænkeligt. Ring blot til dem.
Nyt nøglesystem.
Det nye briksystem virker. Det er nemt, og specielt betyder det,
at såfremt et medlem ikke har betalt kontingent, bliver brikken
lukket og frem over nul toiletbesøg, nul parkering på området, og
ingen besøg i klubhuset.
Bestyrelsen, rengøring.
Bestyrelsen i VBK har holdt møder 1 gang pr. måned. Vi klarer
de store og de små problemer.
Klubhuset ser nogle gange lidt nusset ud, og frivillige har det
skortet lidt på. Bestyrelsen besluttede derfor for ca. 1 år siden, at
vi ville 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 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.
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.
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.

Arrangementer.
Vi har i klubben forsøgt en del arrangementer. Disse nævnes
nogenlunde i rækkefølge:
Gløgg arrangement, Standerhejsning, strikkecafé,
fiskekonkurrence, 2 x arbejdsdag i huset forår og efterår, Sankt
Hans, arbejdsdag for havnen (det fritager ikke for arbejdsdag for
VBK). Havnens dag i juni, samt loppemarked og åbent hus,
havnerundfart og fest, stander-nedhaling, generalforsamling,
julearrangement med sild og snaps.
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.
VBKs hjemmeside er i gang for fuld kraft.
Adressen er: www.vallensbaek-baadklub.dk
Dennis Bøyesen har gjort et stort arbejde med hjemmesiden, og
den virker. Her kan I se referater, Nyhedsbrevet og andet godt.
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.
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 arbejde, han har haft med
hjemmesiden.
Der er lavet nye regler omkring speedbådskørekort og
ansvarsforsikring til vandscootere og motorbåde. Sæt jer lidt ind
i reglerne, hvis det er aktuelt for jer.
Vi er faktisk på finansloven år. Man overvejer at nedsætte
forsikringsafgiften på forsikrede både med op til 30 %. Men lad
os nu se, hvad det bliver til, inden vi jubler.
Det var blot hvad jeg havde til jer i år, og nu vil vi overlade
beretningen til jer medlemmer.
Per Nørgaard, formand.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.

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 2017/2018.
Regnskabet blev godkendt med applaus.

Budgettet blev fremlagt. Igen var det kassereren Jørgen
Simonsen. Det forventes at klubben kommer ud af 2018/2019
med et lille overskud.
Der var ikke forslag om stigninger i kontingent/indskud og

gebyrer.
Budgettet blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Der var ingen forslag indkommet.

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

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 vil blive afholdt den 20.
november .

8. Forelæggelse af
pligtarbejde for 2018/2019 til
godkendelse.

9. Valg til bestyrelsen

Havnens kasserer Jørgen Simonsen orienterede om det
foreløbige regnskab for 2018 og budget for 2019.
P.t. er der intet pligtarbejde jf. § 12

Kasserer Jørgen Simonsen blev foreslået og genvalgt som
formand for 2 år ved akklamation.
Bestyrelsesmedlem: Hans Østergaard blev foreslået og genvalgt
som bestyrelsesmedlem for 2 år ved akklamation.
Bestyrelsesmedlem: Lene Møller blev foreslået og genvalgt som
bestyrelsesmedlem for 2 år ved akklamation.
Bestyrelsesmedlem: Ena Rasmussen blev foreslået og valgt
som bestyrelsesmedlem for 2 år ved akklamation.
Bestyrelsesmedlem: Sussi Corneliussen blev foreslået og valgt
som bestyrelsesmedlem for 1 år ved akklamation.
Suppleant: Lars Rydskov blev foreslået og valgt som
bestyrelsessuppleant for 2 år ved akklamation.
Suppleant: Svend Erik Nielsen blev foreslået og valgt som
bestyrelsessuppleant ved akklamation. Valgperioden er 1 år for
at overholde rækkefølgen.
Revisor: Lars Rasmussen blev foreslået og genvalgt som revisor
for 2 år ved akklamation.
Revisorsuppleant: Finn Larsen blev foreslået og genvalgt som
revisorsuppleant for 2 år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Havnebestyrelsen:
Finn Kok Rasmussen blev genvalgt til havnebestyrelsen valgt for
1 år, for indskyderne.
Bob Nørup blev genvalgt til havnebestyrelsen valgt for 1 år, for
medlemmerne.

Carsten Muldvad blev genvalgt som suppleant til
havnebestyrelsen valgt for 1 år for indskyderne.
Dennis Bøyesen blev genvalgt som suppleant til
havnebestyrelsen valgt for 1 år for medlemmerne.

Eventuelt.

Der er stadig rotter og mink på området.
Forslag om at lægge gebyr på post til de medlemmer der
ikke har mailadresse. Dette afviste formanden.
Sussi foreslog, at der blev arbejdet på en opgradering af
klubhuset, møbler, maling indvendigt og div.
arrangementer. Evt. betaling for de medlemmer, der ikke
deltager i arbejdsdagene.
Flere ønskede mere reklame for arbejdsdagene.
Man ønskede fotos af bestyrelsen på
bestyrelsesoversigten.
Klager over at opvaskemaskinen sjældent blev tømt.
Finn vil have mere for kontingentet. Flere arrangementer
for medlemmerne.
Erling foreslog at man til arbejdsdage sendte en reminder
via mail eller SMS. Derudover gjorde han opmærksom på
at huset tit blev brugt fra kl. 2300 og frem.
Randi foreslog, at arbejdsdage blev slået op på broerne.
Per svarede på ovenstående, og det bliver taget med på
bestyrelsesmøderne.
Per takkede Yvonne for den tid, hun havde været i
bestyrelsen og ydet en stor indsats. Dirigenten blev
ligeledes takket for indsatsen.
Mødet herefter afsluttet.

Lars Rydskov, dirigent

Per Nørgaard, formand

