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Deltagere: Erling Larsen  Formand 
 Ole Sloth Hansen  Næstformand  
 Dorte Vind Nielsen  Kasserer 
 Ejnar Kock Hansen  Best.medlem 
 Lajla Simonsen  Best.medlem 
                                          Lisbeth Graversen                               Sekretær 
  
 
Kopi til: Egon Jørgensen  Fodboldudvalg 
 Ejvind Thorlund Jepsen  Crocketudvalg 
 Karl Verner Nielsen  Cykeludvalg 
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Punkt: EMNE: 
ACTION 

 

Ad 1. Konstituering af bestyrelsen: 

Bestyrelsen konstitueres uændret som ovenfor. 

 
 
 
 

Ad 2. Generel orientering og godkendelse af referat af generalforsamling 

 

- referat godkendes 

-fra Varde kommune er givet tilsagn om 70 % refusion af 23.250,-kr til opsæt-

ning af sensorer for lys i omklædningsrummene 

 

-til lysanlæg har vi modtaget tilskud på 75.000,-kr fra LAG midler 

 

Ole har undersøgt abonnement på IP-telefoni. Vi har 2 numre til hen- 

  holdsvis telefon og dankortterminal – dette ændres til kun 1 til dankort 

 

-Ejnar, Dorte og Lisbeth og Henning fra FU har deltaget i et visionsmøde i 

BIC/brugerudvalg med emnet ”Nye tider”. Diverse foreninger var inviteret, 

men kun få deltog.  Der var  indlæg fra DGI konsulent, Anders Kristensen og 

diskussion i  grupper om successer i Oksbøl de sidste 2 år og fremtidige øn-

sker.   Meget inspirerende møde. Der er planer om fremtidige møder, det næ-

ste bliver 18.april. 

 

-der har været arbejdsdag på stadion. 7-8 stykker var mødt frem. Der blev 

ordnet træer, udskiftet varmepumpe til gulvvarme, spindler til  brusere, 

 støvlevaske lavet, oprydning i boldrum. De fik pizza til middag. 

Bestyrelse siger tak for indsatsen. 

 
 
  
 
 

Ad 3. Økonomi  
 
Vedr. kontingent forventes restanser fra 2012 at ende i 0,-kr. 
For 2013 er allerede indkommet 15-17.000,-kr 
Det besluttes at sætte pkt. på dagsorden i maj ang. status på kontingent 
og her invitere Egon Jørgensen og Gunnar Plauborg med. 
  
Der forventes ikke mere indkomst fra OK, da vi ikke kan blive ved med at skaffe 10 
nye medlemmer hvert år. 
 
Der er yderligere 5.000,-kr fra sponsorindtægt 
 
Der bliver ikke udgifter til dragter til fodboldskolen iår, da der blev indkøbt nok sid-
ste år. 
 
Der er en halleje på 50.000,-kr. – heraf bliver 70% refunderet. 
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Der er nogen, som bare går ind og lejer hallen til BV – hvem er det??? 
 
Status gennemgået. 
 
 

Ad 4. Damefrokost :  temaet i år er mexicansk. 

 

Planer og lister gennemgås / Ole 

Vi får et andet telt i år. Udlejeren vil gerne selv opsætte og nedtage./Erling og 

Ejnar 

Billetter 295,-kr. / Dorte 

Mad leveres af Claus / Lajla og Lisbeth 

Duge, servietter, lys, o.s.v. Lajla, Lisbeth og Dorte  

Plakat og anden info skal op sidst i april. 

 

Krocket vil gerne bruge teltet onsdag. 

 

 

 
 
 
 
 

Ad 5. Landsstævnet i Esbjerg 4.-7.juli: 

 

Vi har afslået at hjælpe på de store områder, da vi ikke vil kunne stille 30-40 

hjælpere (eller mere), men vi har accepteret at hjælpe på museumspladsen 

(salgssted) torsdag kl.15 til kl.18 (startplads for optog) og fredag og lørdag kl. 

09 til kl. 18.  

 

 

  Ad.6.     Næste møde: 
2.maj. Egon og Gunner inviteres. 
 

 

  Ad.7.     Indslag fra H.M. om BV´s fremtid 
Kort fortalt, så foreslår Henning at flytte BV op til Idrætscentret, sælge stadion, og 
anlægge kunststofbaner og lys oppe ved idrætscentret. Og selvfølgelig sørge for, at 
BV får egne klublokaler, så BV-ånden kan plejes videre. 
Der er ophængt plancher i mødelokalet. 
Henning har lavet sammen oplæg på FU-mødet. 
 
Evt. 
Dorte foreslår, at vi laver et løb om lørdagen, hvor der er MTB løb søndag i Bor-
drup. Hun melder sig til at være den ansvarlige for arrangementet. Vi andre skal 
nok hjælpe. Mere senere. 
Egon spørger, om vi skal sælge lodsedler for Dansk Handicapforbund. Det er 
omkostningsfrit. Vi vil få 10,-kr pr. salg af lod til 25,-kr, Det accepterer vi. 
Ejnar vil spørge Leif Eriksen, om Samuelsgården kunne have interesse i noget på 
stadion på sportsdagen.  
 

 

 
 
_____________________            ___________________________________ 


