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REFERAT 
 

BESTYRELSESMØDE NR. 218 
I ”BOLDKLUBBEN VESTKYSTEN”, OKSBØL 

DEN 30.8. KL19 PÅ STADION 
 
 
 
Deltagere: Erling Larsen  Formand 
 Ole Sloth Hansen  Næstformand  
 Dorte Vind Nielsen  Sekretær/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 
  
 
 
 
 
Dagsorden:  

1 Generel orientering og godkendelse af referat 

2 BV-prisen 

3 DGI 

4 Nyt fra udvalgene 

5 Næste møde 

6 Evt. 
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Punkt: EMNE: 
ACTION 

 

Ad 1.  Ad sidste referat: 

Damefrokost – Dorte forespørger deltagerne via mail om, hvad de har  

         syntes om festen 

Herrefrokost – Egon Jørgensen har ikke hørt om utilfredshed med maden,  

         men dog at støjniveauet var højt  

North Sea Beach Marathon – vi har fået at vide, at løbet næste år pga grave-  

        arbejde igen starter i Hvide Sande og slutter i Vejers 

Boldvogne – der er stadig en i restordre   

      

 
 
 
 

Ad 2. BV-prisen 

 

Alle går i tænkeboks 

 
 
  
 
 

Ad 3. DGI 

De forskellige aktiviteter afholdt på stranden i Vejers var med stor succes. 

BV vil gerne deltage igen næste år. 

Boldklubben vil også gerne deltage, men vil gerne have længere varsel 

Man  har tilbudt at komme og orientere mere om DGI´s arbejde, hvis klubben øn-

sker det.  

 

 
 
 
 

Ad 4. Nyt fra udvalgene: 

 

Karl Verner Nielsen: 

Oksbølby har forespurgt, om klubben kunne være behjælpelig med ophæng-

ning af julepynt. Dette er afslået, da de ikke magter flere opgaver. 

Til løbet i august var der 350 deltagere. Det var et vellykket arrangement, dog 

var der 1 grim skade. 

Søndag den 4.9. er der OCT hold-match for klubben og hold udefra. 

Mountainbike løb i nov. er under planlægning. 

 

Ejvind Thorlund Jepsen: 

Krocket har nu 30 medlemmer. De har deltaget i holdturnering, i regionsfina-

lestævnet for par og i landsfinalestævnet i enkeltmandsturnering. I sidst-

nævnte blev Oksbøl nr 2(Birgit). 

     De har haft besøg af en venskabsklub fra Svendborg, og været værter ved 

forskellige turneringer. 

     De siger tak for altid velplejede baner, god samarbejde med fodboldudval-

get og Anne Mette og Erik for altid god hjælp i forbindelse med stævner. 

     Endelig spørger ETJ om man fortsat skal ansøge om at være værter på re-

gions-og landsplan. Dette er bestyrelsen positivt indstillet overfor. 
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Egon Jørgensen: 

Udtrykker også tak for altid fine baner og godt samarbejde. 

Fodboldskolen, som iår blev afholdt af  klubben selv, gik rigtig fint. 

Turneringerne er gået tilfredsstillende. 

Serie 5 har klaret sig fint. 

Klubben har lavet lidt opsøgende arbejde og derved fået flere medlemmer. 

Der er 4 damehold. 

Den nye kontingentbetaling, Conventus fungerer efterhånden rigtig godt. 

Fibernet-kontrakterne har givet god indtjening til klubben. Der er nu oprettet 

næsten 100 kontrakter. Vrøgum by er kommet med.  

 

Ad 5. Næste møde  

Onsdag den 28.9. 

Lisbeth har kage med. 

 

 

  Ad.6.     Evt. 
Dorte afventer opgørelse fra forsikringen. 
    Oplyser endvidere at afregningen på varmt vand er øget meget. 
 
Vejers og Grærup Vandværk mangler folk til aflæsning på nogle af deres ruter, er  
     nogen intereseret? 
 
Ejnar har et forslag om evt. etablering af en multibane. 
 
 

 

        

 
 
_____________________            ___________________________________ 


