
VBK Generalforsamling 1. juni 2021

Referat (generalforsamlingen udskudt fra den 17. november 2020).

1. Valg af dirigent Lennart Larsen blev valgt som dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2. Godkendelses af 
fuldmagter. Valg af 2 
stemmetællere

Der var 1 fuldmagt.
Edna og Hans blev valgt som stemmetællere.
Der var fremmødt 22 stemmeberettigede medlemmer til dette års
generalforsamling. 
Dennis Boyesen er referent.
Formanden præsenterede bestyrelsen af hensyn til nye 
medlemmer. 

3. Bestyrelsens 
beretning – v. formand 
Per Nørgaard

Generalforsamlingen er en udskydelse af den ordinære 
generalforsamling fra den 17. november 2020. Udskydelsen 
skyldes diverse Coronarestriktioner. 
Beretningen omfatter perioden fra november 2019 til november 
2020 + perioden fra november 20020 til maj 2021.
Afholdt i VBKs klubhus, Vallensbæk Havn. 

Velkomst.
Som formand vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores 
ordinære generalforsamling.

Jeg er glad for at se jer, og for første gang er jeg glad for, at der 
ikke er kommet så mange. Fordi det ville have medført, at vi 
skulle være udenfor eller aflyse på grund af forsamlingsreglerne.

Medlemstallet er steget støt de sidste par år, og meget af det 
skyldes vel Coronaen, hvor folk ikke har kunnet rejse. Måske 
skyldes det også, at det er rygtedes, at vi er en lille veldrevet 
klub med hygge og mulighed for, at medlemmerne kan komme 
stort set frit i jeres klubhus. Jeg tror, at kassereren vil komme 
med yderligere oplysninger om medlemsstigningen.

Men det vigtigste er trods alt 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.

Klubhuset, vedligeholdelse – fornyelser.
Som alle ved, besluttede vi, at gulvet i klubhuset skulle 
renoveres. Det startede i august 2019 med nedrivning og rydning
osv. Huset var sådan set færdigt i foråret 2020, men så begyndte
Coronaen at genere os, så det ikke var muligt at holde 
arrangementer og lignende. 
Under renoveringen fandt vi ud af, at vores kloakker til regnvand 
ikke virkede, og derfor kom der en gravko og gravede rundt om 
hele huset. Nye rør blev lagt og tilsluttet.

Der skal lyde en kæmpetak til de frivillige medlemmer, der har 
brugt mange timer på at hjælpe, og en ligeså kæmpetak til de 
bestyrelsesmedlemmer, der har ydet en helt ekstraordinær 
indsats på at få klubhuset renoveret. Jeg ved godt præcist, hvor 
mange timer der er brugt, og det er imponerende. Det er i hvert 
fald godt, at vi ikke har skullet betale timeløn for alt arbejdet. Så 



havde det været uladsiggørligt. 
Vi er lige i gang med at lægge de sidste perlesten rundt om 
huset, og grillhuset er nu lavet færdig med en helt ny grill. Grillen
kan trækkes ud af det lille hus og benyttes af medlemmerne. Der
er ligeledes gas til rådighed. Husk at give en fra bestyrelsen 
besked, hvis gasflasken er tom. Når grillen har været benyttet, 
skal den sættes på plads inde i huset, og husk at rengøre grillen 
efter brug. 

Vi har tidligere lovet, at alle der har deltaget i renoveringen af 
huset, skal have en lille fest eller hyggeaften, som tak for 
hjælpen. Dette løfte skal vi nok holde, og det bliver så snart der 
er mulighed igen for at afholde arrangementer af en vis størrelse,
og når hovedparten af os er blevet vaccineret.

Alt dette renovering har kostet mange penge, men ikke mere end
budgetteret, og tilgangen af flere medlemmer på det seneste, har
sørget for, at kassen ikke er helt tom.

Kassereren har i et anfald af gavmildhed lovet, at fra næste 
generalforsamling kan man gratis få en ny stander, hvis den 
gamle er slidt op på grund af vind og vejr. 

Da alle arrangementer i klubben og på havnen har været aflyst, 
er der intet at kommentere herfra. Men vi glæder os til at fungere
normalt igen. 
Til info så er Havnens dag i juni også aflyst.

Vi har efterlyst noget værktøj, som vi mangler i klubhuset. Til 
dato har vi stadig 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 af enhver art. 

Vores arbejdsdag for medlemmerne  den 20. maj var ingen 
kæmpesucces. Vi prøvede endda at holde endnu en arbejdsdag 
ugen efter. Der mødte en håndfuld engagerede medlemmer op 
og gav den hele armen. Tusind tak for det. 
Men I har altså kun et pænt klubhus og udendørsarealer, hvis I 
selv hjælper til. 300 medlemmer med en partner giver 600 
personer. 2 arbejdstimer pr. mand/dame giver 1200 timer – dette
svarer til et helt årsværk for blot 2 timers arbejde.
For at det ikke skal komme som en overraskelse for jer, vil der 
igen i efteråret 2021 være en arbejdsdag i og omkring VBKs 
klubhus. 

Husk lige,  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 heldigvis også et slid på huset og inventar, men det er jo 
kun en fornøjelse, og det er jo så nødvendig vedligeholdelse.

Havnen, 
Søsætning og optagning virker tilsyneladende fint, og det er nu 
noget erfarent personale, vi har på havnen. 
Der er et vagtselskab, der har opsyn med havnen, hvis I ser 
noget mistænkeligt eller uro. Ring blot til dem eller politiet. 
Havnefogeden må gerne orienteres efterfølgende. 

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 har vedtaget, at vi vil fortsætte 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 mange 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. Flere 
har haft gavn af dette, hvor konfirmationer, fester er blevet flyttet 
til andre datoer. 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.

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.  

Vidste I, at f.eks termokander, glas, tomme flasker og 
køkkenruller kan fordampe lige pludselig, og der er ingen spor 
efter det bagefter?

Arrangementer.
Der har ikke været mange arrangementer grundet 
omstændighederne. Men vi er snart friske på at starte op igen 
med forskellige ting for jer medlemmer. 

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. 
Dennis skal have meget tak for det arbejde, han har haft med 
hjemmesiden. 

Det var blot hvad jeg havde til jer i år, og nu vil vi overlade 
beretningen til jer medlemmer. 

Per Nørgaard, formand.

Et medlem havde været udsat for musik til ulempe i forbindelse 
med udlån af klubhuset. Enighed om, at Havnens regler for 
støjende adfærd, selvfølgelig skal overholdes. Dette vil blive 
præciseret ved fremtidige udlån. Emnet vil blive taget op på 
næste bestyrelsesmøde. 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen

4. Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab for 

Jørgen Simonsen gennemgik regnskabet for 2019/2020.
Regnskabet blev godkendt med applaus.

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


2019/2020 til 
godkendelse

       5. Fremlæggelse af    
budget for 2020/2021, samt 
fastlæggelse af kontingent, 
indskud og gebyrer mv.

Budgettet blev fremlagt. Igen var det kassereren Jørgen 
Simonsen. Det forventes at klubben kommer ud af 2020/2021 
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 indbudt til. Det første møde vil blive afholdt den 20. november.

       8. Forelæggelse af     
pligtarbejde for 2020/2021 til 
godkendelse.

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

9. Valg til bestyrelsen 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 ønskede ikke genvalg i stedet 
blev Jesper Gershøj valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år ved 
akklamation.

Bestyrelsesmedlem: Edna Rasmussen blev foreslået og 
genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år ved akklamation.

Bestyrelsesmedlem: Bob Nørup ønskede at udtræde af 
bestyrelsen i stedet blev Katja Braase valgt som 
bestyrelsesmedlem for 1 år ved akklamation.

Suppleant: Lennart Larsen blev foreslået og valgt som 
bestyrelsessuppleant for 1 år ved akklamation.

Suppleant: Johnny Nielsen blev foreslået og valgt som 
bestyrelsessuppleant ved akklamation. Valgperioden er 2 år for 
at overholde rækkefølgen.

Revisor: Lars Rasmussen blev foreslået og genvalgt som revisor
for 2 år ved akklamation.



Valg af bestyrelsesmedlemmer til Havnebestyrelsen:

Dennis Bøyesen blev genvalgt til havnebestyrelsen valgt for 1 år 
for indskyderne.

Carsten Mulvad blev valgt til havnebestyrelsen for 1 år for 
medlemmerne.

Jesper Gershøj blev valgt som suppleant til havnebestyrelsen 
valgt for 1 år for indskyderne.

Lars Peter Jensen blev genvalgt som suppleant til 
havnebestyrelsen valgt for 1 år for medlemmerne.

        Eventuelt.

Per takkede Bob Nørup for den tid, han havde været i 
bestyrelsen og ydet en stor indsats. Lene Møller blev 
ligeledes takket for hendes tid i bestyrelsen, hvor også hun
har ydet en stor indsats. Dirigenten blev ligeledes takket for
indsatsen. 

Mødet herefter afsluttet. 

Lennert Larsen, dirigent Per Nørgaard, formand                Dennis Boyesen, referent


