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REFERAT 
 

BESTYRELSESMØDE NR. 237 
I ”BOLDKLUBBEN VESTKYSTEN”, OKSBØL 

DEN 23.1.2014 kl. 18.00 PÅ STADION 
 
 
 
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: Flemming Trip  Fodboldudvalg 
 Ejvind Thorlund Jepsen  Crocketudvalg 
 Karl Verner Nielsen  Cykeludvalg 
  
 
 
 
 
Dagsorden:  

1 Generel orientering og godkendelse af referat 

2 Julebal evaluering 

3 Økonomi/budget 

4 Generalforsamling 

5 Høstfest 

6 Arbejdsdag 

7 Næste møde 

8 Evt. 
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Punkt: EMNE: 
ACTION 

 

Ad 1. Generel orientering og godkendelse af referat: 

Referat godkendt. 

BV har fået tildelt 16.000,-kr. til indkøb af hjertestarter. Lajla vil kontakte Tryg- 

    fonden, Falck, o.a. og indhente tilbud på indkøb, opsætning, vedligehold, 

    evt..undervisning i brug. 

 

Bordrupløbet: lørdag var der tilmeldt 18-20 løbere. Havde gerne set flere,               

    Men det var første gang. Løbet var ok. 

    Lidt færre cykler deltog end sidste år, men det forløb fint. 

 

Cykelklubben har bedt boldklubben om igen at stå for maden til Blåvandshuk 

    Rundt i august, hvilket vi gerne vil. 

 

Det er tid at søge om tilskud fra puljen: 

   Fodbold har ikke ønsket noget endnu 

   Der  nævnes en vertikalskærer til krocket.  Drøftes senere. 

   Det besluttes at indkøbe nye radiatorer til klubhuset. Der skal ses på vand- 

       haner, vandudtag og varme på rum 4 og 5. 

   Stakittet væltet i stormen. Er meldt til forsikringen, men der stilles spørgs- 

        målstegn ved, om stolperne var støbt eller ikke. Ole og Erling ser nær- 

       mere på dette og vil også indhente tilbud på trådhegn. 

  

Invitation til stormøde i Hellehallen om skolereform den 28.jan. Man skal til- 

    Melde sig. FU har også fået invitationen. 

 

Invitation fra Oksbølbydk  til nytårskur i Pyramiden  den 30.jan. Lajle og Lis- 

    Beth deltager. 

 

Beach Marathon – arrangørerne har meddelt, at ruten ikke mere vil gå til  

   Vejers, angiveligt fordi hjælp/bidrag herfra er for lille. Best. vil dog også 

   i år sælge pølser, kage, vand og øl.  

 

   

 

 
 
 
Lajla 
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Ad 2. Julebal evaluering: 

Juleballet gik rigtig godt. Som altid godt arrangeret af Jørn og Hanne. Flot 
overskud. Skal nok overveje en løsning på brug af dankort. 

 

Ad 3. Økonomi / budget: 
Økonomien er rigtig fin igen. 
Udkast til regnskab / budget gennemgået. 
 
Rengøringsaftalen fortsættes. 
Cafeterieaftalen fortsættes. 
 

 
 
 
 

Ad 4. Generalforsamling tirsdag den 11.3. kl. 19.30: 
Beretningerne fra udvalgene skal være hos Dorte senest 23.febr. 
Ole genopstiller alligevel. 
Lisbeth vil gerne udtræde. 

 
 
 
 
 

Ad 5. Høstfest lørdag den 23.august: 
Teltet er bestilt. Det overvejes at udvide festen til flere dage med forskellige aktivi- 
   teter. Der er mange forslag i spil. Herom senere. 
 

 

  Ad.6.     Arbejdsdag:  
Er allerede planlagt i FU til førstkommende lørdag den 1.febr. 
 

 

  Ad.7.     Næste Møde: 
Tirsdag den 18.2. kl. 18.30   
 
 

 

Ad 8. Evt. 
Stadionuret er taget ned. Erik har forslag til reparation. Det går han videre med. 

 

 
 
_____________________            ___________________________________ 


