
 
 
Referat for bestyrelsesmøde den 21. september 2016  
kl. 17:30 – 21:00 i Vallensbæk Sejlklub 
 
Sted: VSK klubhuset 

Deltagere: Kenneth Bøggild og Søren Bo Christiansen 

Gæst: Jens Jakobsen (gæst under pkt. 4) 

Afbud: Peter Jensen, Christina Rasmussen, Henrik Borch, Søren Schram, Claus V. Andersen og 

Mogens Saigal 

 

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. Budget opfølgning 

b. Start på udarbejdelse af budget (budgetprincipper) 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Ungdomsafdelingen 

 Status på arbejdet i udvalget. 

 Forventningsafstemning til arbejdet i klubben. 

b. Godkendelse af fondsvedtægter for Sejler Fonden 

c. Standernedhaling 2016 

d. Vinterklubaftener 

5. Sager til drøftelse 

a. VSK anlægsaktiver med fokus på klubhuset og restauranten 

b. Vallensbæk Havn, status. 

c. Aktiviteterne i sejlklubben for både, som ønsker at sejle kapsejlads 

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

aktiviteter. 

a. Status på arbejdet i udvalgene: 

 Fest udvalget status* 

 Sejlerskole status*. 

 Ungdomsudvalget status*. 

 Storjolle afdelingen status*. 



 Kapsejladsudvalget status* 

 Tursejlerudvalget status* 

 Sejlsportsligaen status* 

 F18 VM* 

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 markeret med blå skrift. 

 

1. Godkendelse af dagsorden og bilag. 

 Ingen bemærkninger. 

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

 Ingen bemærkninger.  

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

a. Budget opfølgning 

 Udskydes til virtuel behandling. 

b. Start på udarbejdelse af budget (budgetprincipper) 

  Udskydes til virtuel behandling. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Ungdomsafdelingen 

 Status på arbejdet i udvalget. 

 Træningen foregår i vante stil med mange nye sejlere – hvilket er super positivt. 

 Annbeth er afgået som formand for udvalget, og udvalget har selvbestaltet 

reetableret sig som Forældrerådet. 

 Efter omorganisering er udvalget i en fase, hvor der skal konsolideres, og nye 

roller skal falde på plads. 

 Der er forældremøde den 2. okt., hvor udvalget søger at afdække nye forældre, 

som aktivt ønsker at deltage i udvalget.  

 KB kontakter Søren Badstue mhp. at arrangere et forløb omkring erhvervelse af 

speedbådskørekort for nye trænere og hjælpende forældre. 

 Forventningsafstemning til arbejdet i klubben. 

 Udvalget vil over vinteren arbejde med planer for junior- og ungdomssejlads 

fremadrettet, således en fortsat udvikling sikres og rekruttering af nye sejlere 

fastholdes/øges.  

b. Godkendelse af fondsvedtægter for Sejler Fonden 

  Forslaget godkendes i den fremsendte form uden bemærkninger. 



c. Standernedhaling 2016 

 CVA arbejder med planlægning af dagen. 

d. Vinterklubaftener 

  Udsættes til en virtuel behandling. 

5. Sager til drøftelse 

a. VSK anlægsaktiver med fokus på klubhuset og restauranten 

 Peter Ambs bemyndiges til at arbejde videre med oplæg og inddrage nødvendig ekstern 

bistand. 

 Bringes op på efterfølgende bestyrelsesmøde. 

b. Vallensbæk Havn, status. 

 Udskydes til efterfølgende bestyrelsesmøde.  

c. Aktiviteterne i sejlklubben for både, som ønsker at sejle kapsejlads 

 Udskydes til efterfølgende bestyrelsesmøde.   

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

aktiviteter. 

 Alle status punkter behandles virtuelt i nødvendigt omfang. 

b. Status på arbejdet i udvalgene: 

 Fest udvalget status* 

 Sejlerskole status*. 

 Ungdomsudvalget status*. 

 Storjolle afdelingen status*. 

 Kapsejladsudvalget status* 

 Tursejlerudvalget status* 

 Sejlsportsligaen status* 

 F18 VM* 

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

  Intet at bemærke. 


