
Referat for bestyrelsesmøde 

d. 20. maj 2015 klokken 17:30 - 21:37 
 

Sted: VSK Juniorhus 

Deltagere:  Henrik Mütze, Claus Voigt Andersen, Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen, Peter Jensen 

og Søren Bo Christiansen 

Fraværende: Søren Schramm, Mogens Saigal og Henrik Borch 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.  

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde. 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

a. Opfølgning på eventuelle afvigelser. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Ungdomsudvalget.  

i. Status på den igangværende sæson 

ii. Diskussion omkring ungdomsafdelingen sammensætning og arbejde 

5. Sager til drøftelse. 

a. VSK fysiske lokaler, klubhuset, ungdomshuset, hallerne, og øvrige lokaler. 

b. Hvordan styrker vi frivilligheden i VSK? 

c. EU afgørelse vedrørende tvunget medlemskab af en klub i en havn, samt Vallensbæks 

kommunes holdning til vejledningen. 

6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt 

aktiviteter. 

a. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, med forslag til en råskitse for den 

kommende sæson (2015). 

i. Fest udvalget status* 

ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever. 

iii. Ungdomsudvalget status*. 

iv. Storjolle afdelingen status*. 

v. Tursejlerudvalget status* 

vi. Sejlsportsligaen status* 

7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.  

*Status = Hvilke glæder og sorger er der i arbejdet omkring aktiviteterne. 

 

 



Referat 

Referat er punkter markeret med blå tekst. 

 
1. Godkendelse af dagsorden og bilag.  

• Godkendt 

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde. 

• Ingen bemærkninger 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

a. Opfølgning på eventuelle afvigelser. 

• Status fra sekretariatet pr. dd.: 

• Vi (sekretariatet) har i dag udsendt 29 rykkere, for de flestes vedkommende var det 

rykker nr. 2. Restancer udgør i alt pr. d.d. kr. 26.120, fordelt på 2 elever fra sejlerskolen 

med kr. 5.345, 2 medlemmer af bådlåneklubben med kr. 5.885, 1 medlem med 

jolleplads med kr. 1.115 og resten fordelt på 24 andre medlemmer. Det vil sige at 

restancerne på medlemskontingenter er kr. 13.775. Af disse 24 medlemmer har 6 

medlemmer havneplads. 

• Jolleplads: 15 medlemmer har betalt for en jolleplads, heraf har 4 betalt til havnen. De 

11 medlemmer som har betalt til VSK, har fået udleveret eller tilsendt en label til at sætte 

på jollen. Der ligger dog mere end 15 joller på pladsen. Hvordan får vi fat i dem? 

• Torm stævne: Der er indtil nu kun indgået stævnegebyr fra 12 deltagere. Ifølge 

”payment listen” skulle vi senest den 19.5. have modtaget samtlige indbetalinger. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Ungdomsudvalget.  

• Sæsonen er i gang og der er p,t 32 betalende junior og ungdomssejlere. 

• Der er håb en fortsat tilgang af nye unge sejlere. Der er generelt en overvægt at helt 

unge 8-11 årlige nye sejlere. 

• I år arbejdes der med tre betalte trænere, som sikre afvikling af træningen de to 

ugentlige sejldage. 

• Fokus på sikkerhed – trænere skal have sikkerhedsinstruks / -kursus – skal igangsættes 

snarest, gerne i samarbejde med naboklubber, som må have samme issue (planlagt 

som en fed oplevelse) Kenneth medvirker til planlægning. 

• Økonomi – det skal overveje et ekstra betaling for vintertræning (sejlads søndage, fysisk 

træning m.v.).  

• Ungdomsudvalget skal arbejde med at sikre ”linket” mellem jolle og kølbådssejlads – for 

at sikre en fastholdelse af ungdomssejlere efter de vokser ud af jollesejladsen. Herunder 

kan det bringes i spil at benytte sig af 806’erne, de dage sejleskolen ikke anvender dem. 

• Fokus på fordelingen af sejlere - mange nye sejlere skal vi have flere af, for at sikre vi 

kan får en god gruppe af erfarne sejlere. 

• Diskussion omkring ungdomsafdelingen sammensætning og arbejde 



• Den kommunale vinkel – I forbindelse med et kommende møde med kommunen, skal vi 

sikre at bringe ungdomsarbejdet mere i spil for evt. at få øget samarbejdet. 

5. Sager til drøftelse. 

a. VSK fysiske lokaler, klubhuset, ungdomshuset, hallerne, og øvrige lokaler. 

• Der blev diskuteret plan for den operationelle plan for juniorhuset og hallerne. 

• Alt dagligdags sejlads og undervisningsrelateret samt kapsejladsrelateret, flyttes til 

lokaler til i stueplan så det er enkelt at komme til, mens 1. sal prioriteres til undervisning, 

mødelokale, VSSC kontor og køkken. 

• Der arbejdes videre med en detailplan i samarbejde med de aktive udvalg. 

• Bestyrelsen diskuterede henvendelse fra Restaurant Krabben. På næstkommende 

bestyrelsesmøde, fortages en besigtigelse af restaurantens lokaler, for at blive klogere 

på mulige løsninger. 

b. Hvordan styrker vi frivilligheden i VSK? 

• Frivillighedens betingelser i VSK blev diskuteret, hvorudaf fremkom følgende 

hovedpunkter: 

• Synliggør opgaver og beskrive dem så de er enkel og komme til og udføre. 

• Kommunikation om og til klubbens medlemmer om frivillige skal styrkes 

• Synliggør fællesskabet og det at være frivillig – eksempelvis på VSK’s platforme 

som hjemmeside og facebook. 

• Emnet vil blive behandlet igen på senere møde. 

c. EU afgørelse vedrørende tvunget medlemskab af en klub i en havn, samt Vallensbæks 

kommunes holdning til vejledningen. 

• I samarbejde med havneudvalget intensiveres dialogen med kommunen. 

6. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt 

aktiviteter. 

a. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, med forslag til en råskitse for den 

kommende sæson (2015). 

• Fest udvalget status 

• Skt Hans fest under opsejlning – samme koncept som tidligere år. 

• Novemberfesten er ligeledes i proces.  

• Sejlerskole status, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever. 

• Intet at bemærke. 

• Ungdomsudvalget status. 

• Intet at bemærke. 

• Storjolle afdelingen status. 

• Mathias Jespersen er nu tilknyttet som fast onsdagstræner 

• Der er Finn jolle DM 5. – 8. august, efter helt nyt koncept. 

• Tursejlerudvalget status 



• Intet at bemærke. 

• Sejlsportsligaen status 

• Første stævne er afgjort – VSK ligger dermed som nr. 11. 

7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 

• Intet at bemærke 


