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REFERAT 
 

 

GENERALFORSAMLING 

I BOLDKLUBBEN ”VESTKYSTEN”, OKSBØL 

ONSDAG DEN 11. MARTS 2014 I KLUBHUSET KL.19.30. 

 

DAGSORDEN: 

1. VALG AF DIRIGENT 

2. ÅRSBERETNINGER FRA  BESTYRELSEN OG UDVALG 

3. REGNSKAB 

4. INDKOMNE FORSLAG 

- Der er ikke indkommet forsalg 

5. VALG TIL BESTYRRELSE 

- Ole Sloth Hansen modtager genvalg 

- Lisbeth Graversen modtager ikke genvalg 

HERUNDER VALG  AF SUPPLEANTER. 

6. VALG AF REVISOR 

HERUNDER VALG  AF SUPPLEANT. 

7. EVT. 
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Erling bød velkommen til de fremmødte – bestyrelsen og 14 øvrige deltagere – og åbnede general-
forsamlingen.  
 
 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent. 
 
Egon Jørgensen blev foreslået og valgt.  
Egon foreslog Lisbeth Graversen 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. 
Vedr. Beach Maraton tilføjede Erling, at den nok ikke kommer til at gå til Vejers mere, da arrangø-
rerne ikke mener, at Vejers bidrager nok. 
Erling tilføjede også, at da BV afholder en høstfest den 23.8. påtænkes det at aflyse BV-festen. 
 
Erling takkede alle for en god indsats. 
 
Spørgsmål vedr. hjertestarterens placering, kunne Erling tilføje, at det er en betingelse, at den skal 
hænge udendørs, så den er offentligt tilgængelig. Den vil blive ophængt i indgangspartiet i en var-
mekasse. 
 
Det blev ligeledes tilføjet, at Brian Fugleberg var blevet udnævnt til BV’s 3. æresmedlem. 
 
Beretningen godkendt. 
 
 

Udvalgene: 
 
Cykling: Henrik Larsen  
Se vedlagte. Henrik ikke tilstede. 
 
Beretningen godkendt. 
 
 
Fodboldudvalget: Flemming Trip 
Se vedlagte. 
Flemming nævnte, at hjemmesiden trænger til revidering/fornyelse/ værdier. 
Flemming rettede en speciel tak til Gunnar Plauborg for sin indsats med kontingentbetalinger. 
 
Beretningen godkendt. 
 
 
Kroket: Peter Jøker. 
Se vedlagte. 
 
Beretningen godkendt. 
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Ad pkt. 3. Regnskab. 
 
Dorte Vind Nielsen gennemgik regnskabet som fremlagt. 
 
Alle poster gennemgået for 2013, og der var strammet meget over hele linien med det resultat,  
at underskuddet er vendt til et overskud på 136.000,-kr. 
Krocket har et lille underskud, OCT et lille overskud, juleballet gav et stort overskud. 
Driften får fortsat 75% tilskud fra kommunen. 
Aflæsning af vandmålere i Vejers og Grærup er en indtægtskilde.  

Spørgsmål: Egon spørger til regnskab for OCT og krocket.  Dorte har dem. Vil evt. fremlægge dem  

Specifikt næste år. 
 
Regnskabet og balance godkendt. 
 
 

Ad pkt.4. Indkomne forslag. 
 
Ingen forslag indkommet. 
 
 

Ad pkt.5. Valg til bestyrelse – herunder valg af suppleanter. 
 
På valg er Ole Sloth – bliver genvalgt. 
Der er ikke fundet en afløser for Lisbeth Graversen, men bestyrelsen arbejder på det. 

 
Valg af suppleanter: 
 
1. suppleant: Johs. Rasmussen 

2. suppleant: Søren Thomsen 

 
 

Ad pkt.6.  Valg af revisor – herunder valg af suppleant. 
 
Revisor Kent Olesen – modtager genvalg. Genvalgt. 
Revisorsuppleant Egon Nissen – modtager genvalg. Genvalgt. 
 
 

Ad pkt.7. Evt. 
 
Egon Jørgensen (sponsorudvalget) har sagt ja til at sælge 1000 risikofri skrabelodder til fordel for 
handicapidræt. Man kan melde sig som sælger. 
 
Egon Jørgensen takkede for god ro og orden. 
 
Erling takkede for deltagelsen og afsluttede generalforsamlingen. 
 


