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Deltagere: Erling Larsen  Formand 
 Ole Sloth Hansen  Næstformand  
 Dorte Vind Nielsen  Kasserer/referent 
 Ejnar Kock Hansen  Best.medlem 
 Lajla Simonsen  Best.medlem                                
  
 Lisbeth Graversen  Afbud 
 
Kopi til: Egon Jørgensen  Fodboldudvalg 
 Ejvind Thorlund Jepsen  Crocketudvalg 
 Karl Verner Nielsen  Cykeludvalg 
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2  Manglende kontingentbetaling for udendørs fodbold, 

konsekvens?  

3  Stadionur – rep. eller køb en ny? 

4  Økonomi 

5  Cafeteria 

6  Næste møde 

7  Evt. 
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Punkt: EMNE: ACTION 
 

Ad 1. Generel orientering og godkendelse af referat:  
Der kommer faktura på ny buffertank i næste uge.  

Vi har modtaget 20.000,- fra Kulturtorvsgruppen for andel i håndboldstævnet. 

Vi får 3.500 for opstilling af borde til bankospillet. 

Årsfesten gav ca 6.000 i underskud. Rigtig god fest som sædvanligt 

 

 
 
 
 

Ad 2. Manglende kontingentbetaling for udendørs fodbold – konsekvens? 
Bestyrelsen kræver der bliver strammet gevaldigt op. 
Der kommer mange meldinger rundt omkring fra.  
Trænerne ved ikke hvem der er gratister, det behøver de vel egentlig heller 
ikke vide, de skal bare hurtigst muligt lave en spillerliste. 
Bestyrelsen vil fra 1. april og fremover hver måned have en status på 
udestående kontingenter fra FU. 
 
Forældre der har betalt kontingent, siger at også de får en skrivelse om at der 
er mange der mangler at betale kontingent, det er iflg. Bestyrelsen ikke særlig 
smart, det skal kun være dem der mangler der skal have rykker. 
 
Der er mange ideer til hvordan man kan løse problemet. 
En kunne være at de 2-3 første gange til træning, står der en fra enten FU 
eller bestyrelsen og krydser af hvem der er mødt frem. Der skrives hver uge 
en liste ud fra Conventus på hvem der har betalt, og efter 3 gange uden 
betaling beder man simpelthen de der ikke har betalt om at gå igen !!! 
 
På børneholdene kunne man kræve at en af de første 2-3 gange skal der 
være en forældre med, så man kan trække dem med ind til computeren og 
bede dem om at betale her og nu, der skal selvfølgelig sidde en fra FU eller 
bestyrelsen for at hjælpe der også. 
Det er åbenbart de kære forældre der er det største problem.  
Seniorerne er blevet meget bedre til at betale, der er stadig nogle enkelte der 
skal sparkes bagi hvert år, men det hjælper. 
Dette gælder også for indendørs, den har altid været meget svær at styre og 
få overblik over. 
Ole Sloth kontakter Gunnar Plauborg, som har meldt sig til at hjælpe Thomas 
Mortensen med at styre kontingenterne. 
Vi skulle meget gerne have skrabt så mange som muligt af restancerne ind 
inden 31.12. 
 

 
 
  
 
 

Ad 3. Stadionur – rep. eller købe en ny? 
Der blev diskuteret for og imod.  
En ny koster 12.000 og der er 2 års garanti. Erling undersøger hvad Nordenskov's 
erfaring er med deres ur. 
Den gamle er 8 år, og rep. af den vil koste ca. 6.000,- 
 

.  
 
 
 

Ad 4. Økonomi: 
Resultatet i FU er meget dårlig i 2012. Dels pga. af de manglende 
kontingenter, mindre sponsorpenge m.m. dels har man fået en kæmpe 
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regning på annoncer.  
 
Danbolig som normalt har betalt FU's annoncer i Vesterhavsposten meldte 
pludseligt tilbage efter sommerferien, og sagde at de ikke alligevel ville 
sponsorerer alle annoncerne. Det har indtil videre givet en uforudset udgift på 
over 30.000 kr. 
Bestyrelsens holdning hertil er at det er slut med annoncer i 
Vesterhavsposten, det må klares med et ugentlig opslag på hjemmesiden, et 
opslag i klubhuset og evt. nede i Brugsen. Det er klart hvis man i FU finder en 
ny sponsor til annoncerne, kan man tage det op igen. 
 
Vi har i år ikke haft nogen indtægt for sommeraviser, og vi arrangerer ikke 
julebal. Alt dette gør at 2012 bliver et dårligt år for BV. 
 
Dette afstedkommer så også at vi trækker hårdt på likviditeten i Sydbank. 
Bestyrelsen vil derfor rette henvendelse til cykelafdelingen, for at spørge om 
man i en periode kan låne lidt af deres bankbeholdning. 
De er blevet kontaktet, og Erling, Ejnar og evt. Dorte skal nok mødes med 
KarlVerner + evt. et par stykker mere i uge 51.  
 

 
 

Ad 5. Cafeteria: 
AnneMette tager et år mere :-) ny aftale laves og underskrives. 

 

 

  Ad.6.   Næste møde: 
24. januar 2012, Dorte har foreløbig regnskab og nyt budget 

klar til dette møde. 

Generalforsamling er fastsat til onsdag d. 13. marts 2013 

 

 

  Ad.7.   Evt.: 
Bestyrelsen vil gerne have en status fra Egon J. på masteprojektet. 

 

Ole Sloth aflæser vandmåler til Dorte. 

 

Bestyrelsen vil gerne have en oprydningsdag allerførst i det nye år. 

OCT bedes aflevere de glemte bukke fra BVHR til BIC, og fjerne 

de gamle gulvtæpper. 

 

Bestyrelsen bedes sætte kryds i kalenderen lørdag d. 23. 

februar, der skal vi igen ud og se hvordan andre foreninger gør 

for at få penge i kassen :-)  

 
 

 

 
 
_____________________            ___________________________________ 


