
”Boldklubben Vestkysten”, Oksbøl 
Cykling – Fodbold – Kroket 

 
 

GENERALFORSAMLING  
FOR ÅRET 2012 

 
ONSDAG D.13. MARTS 2013  

I KLUBHUSET KL. 19.30 
 

D A G S O R D E N 

 
1. Valg af dirigent 
 
2. Årsberetninger fra bestyrelsen og udvalg 
 
3. Regnskab 
 
4. Indkomne forslag 
 

- Der er ikke indkommet forslag. 
 
5. Valg til bestyrelse 

 
- Erling Larsen, Lajla Simonsen og Ejnar Kock Hansen er på 

valg. 
- Alle modtager genvalg. 

 
- Herunder valg af suppleanter   
 

6. Valg af revisor 
 

 
- Herunder valg af suppleant 

 
7. Eventuelt 

 
  



 
 

REFERAT 
 

Erling Larsen bød velkommen til de fremmødte – betyrelsen + 14 øvrige 
deltagere – og åbnede generalforsamlingen. 
 
ad pkt. 1. Valg af dirigent. 
 
Egon Jørgensen blev foreslået og valgt. 
Egon foreslog Dorte Vind Nielsen som referent  - blev valgt. 
 
Egon erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. 
 
ad pkt. 2. Beretning fra bestyrelse og udvalg. 
 
Bestyrelsen: Erling Larsen 
Se vedlagte. 
En lille korrektion, deT var Thomas Mortensen som modtog BV-prisen i 2012. 
AnneMette og Erik har netop modtaget Idrætscentrets vandrepokal, fuld 
fortjent. 
 
Udvalgene: 
 
Cykling: Karl Verner Nielsen. 
Se vedlagte. 
En opfordring til at man internt i BV selv tager de indtægter der er at få i 
forbindelse med OCT’s arrangementer. 
 
Fodbold: Egon Jørgensen 
Se vedlagte. 
 
Kroket: Ejvind Thorlund Jepsen. 
Se vedhæftede. 
 
Alle beretninger godkendt. 
 
ad pkt. 3. 
Dorte Vind Nielsen gennemgik overordnet det vedhæftede regnskab. 
 
Det har været et meget dåligt år for BV, især FU har haft et svært år. 
Mht. det store beløb vedr. kontingent restancer pr. 31.12.12 manger vi pt. ca. 
8.000,- kr. De fik i sidste rykker besked om, at man desværre ikke kan tilbyde 
dem fodbold i BV mere, hvis der ikke er betalt for tidligere sæsoner. 



 
 
Bestyrelsen har gennemgået alle punkter i forbindelse med budget 2013, og 
virkeligt skåret ind til benet hvor man kan. Man håber alle er med på at der 
ikke vil ske investeringer i noget som helst lige foreløbig. 
Vi har simpelthen ikke likviditet til det. 
 
Der er lavet aftale med Varde Kommune, om at tilskuddet til halleje bliver 
afregnet hver kvartal fremover. 
 
Regnskab og balance godkendt. 
 
 
ad pkt. 4. Indkomne forslag 
 
Ingen forslag indkommet. 
 
ad pkt. 5. Valg til bestyrelse – herunder valg af suppleanter. 
 
På valg Erling Larsen, Lajla Simonsen og Ejner Kock Hansen. Alle 3 
modtager genvalg. Alle 3 genvalgt. 
 
Valg af suppleanter: 

1. suppleant. Johs Rasmussen 
2. suppleant: Søren Thomsen 

Begge modtager genvalg, Begge genvalgt. 
 
ad pkt. 6. Valg af revisor – herunder valg af suppleant. 
 
Revisor Egon Ehmsen – modtager genvalg. Genvalgt. 
Revisorsuppleant Egon Nissen – modtager genvalg. Genvalgt. 
 
ad pkt. 7 Evt. 
 
Man er bekendt med mht. aflæsning af vandmålere, at man begynder på 
udskiftning til fjernaflæsning, så denne indtægtsmulighed vil forsvinde på et 
tidspunkt, men udskiftningen vil ske over en længere årrække. 
 
Forslag om en fælles kalender, hvor alle klubbens arrangementer står opført, 
er der nogen der vil stå for det? 
 
AnneMette mente godt man kunne presse musikerne til at spille lidt billigere 
til diverse arrangementer i BV. 
 
Der blev diskuteret nye indtægtsmuliger: 
 



 
 
-  Børne/ungdomsfest i teltet fredag eftermiddag/aften før damefrokosten. 

Evt. i samarbejde med Samuelsgården. 
-  Indsamling af gammel jern. 
-  BV er blevet tilbudt 40,- kr/time ved DGI landsstævnet i Esbjerg 5/7 – 7/7, 

bestyrelsen opfordrer til at man melder sig. Lajla Simonsen har kontakten 
til Steffen Jull. Det bliver hovedsagelig nok bemanding af diverse 
salgsboder. 

-  Bork Festival, man ved TeamVest har sagt nej tak i 2013. 
-  Ho Fåmarked, der er en mulighed for at tjene lidt igen i 2013. 
-  Bagagerumssalg på p-pladsen. 
- Der vil være en sommeravis udbringning i 2013. 
-  Motionsløb i Bordrup, i forbindelse med at OCT har MTB-cykelløb derude i 

efteråret.  
 
Vi er nødt til at tale om klubbens fremtid, det faldende medlemstal og hvad vi 
kan gøre for at få nogle nye kræfter til for at drive BV, ikke lige nu men på 
længere sigt. 
 
Vi kan komme med rigtig mange gode ideer, men der skal også være nogen 
som går forrest og siger: den tager jeg ansvaret for !! 
Bestyrelsen håber at man hele vejen rundt i klubben, vil give en ekstra hånd 
med fremover, ellers overlever vi ikke som selvstændig klub. 
 
Egon Jørgensen takkede for god ro og orden. 
Erling Larsen takkede Egon for god styring af generalforsamling og bød 
derefter på kaffe og brød. 
 
 
 


