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Referat af VSKs generalforsamling 30. marts 2017 
 

1. Valg af dirigent 
Erik Skipper Larsen blev valgt. Han indledte med at redegøre for indkaldelsen af 
generalforsamlingen. Varslet var, i henhold til de nye vedtægter udsendt 14 dage for sent, 
men dagsorden udsendt i henhold til vedtægterne . Dirigenten bad forsamlingen om at 
komme med indvendinger mod at konstatere, at generalforsamlingen er varslet rettidigt. 
Da der ingen indvendinger var, blev gennemført med generalforsamlingens accept. 
 

2. Formandens beretning 
Formanden uddybede sin skriftlige beretning, hvor han fokuserede på følgende emner: 
 
Forsat fokus på VSK's økonomi og økonomisk fremtidssikring af klubben 

 Flere aktiviteter, som skaber værdi for klubbens medlemmer 
Igangsættelse af en vedligeholdelsesplan (økonomisk) for VSK's anlægsaktiver (klubhuset) 

 Fokus på fremtidssikring af Vallensbæk Sejlklub 

 Udnytte det ekstremt lave renteniveau 

 Stille os gunstigt i en evt. styrket dialog med andre klubber om eventuel fælles fremtid 

 Ingen grund til at have så mange kontanter stående når vi skylder penge 

 Klubhuset er gældfrit om 5 år, og vi løber ingen risiko 
 

Styrket dialog med havnens andre klubber 

 Meget konstruktivt møde med havnens klubber 

 Åbenhed for at styrke samarbejdet 

 Glimrende samarbejde med havnen, herunder dialogen omkring kommunens øget 
involvering 

 Enighed om at samarbejde er en mulighed og nødvendigt for at skabe aktiviteter 

 Bestyrelsen vil forsat arbejde på et endnu tættere samarbejde, med sigte på etablering af 
én enhed 

 
Planlægning af F18 VM 2017 

 Det største arrangement i nyere tid 

 Stor opbakning fra alle på havnen, kommunen, SEDK og Pantaenius 
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 Økonomien er sikret 

 Planlægningen har været i gang i mere end et år 

 Åbent for tilmelding som frivillig, pt. mere end 60 tilmeldte frivillige 

 Målsætningen vedrørende antal både justeret til 130 (PT 120) 
 

 
Efter formandens mundtlige beretning, spurgte Heinz Andersen til det ekstraordinære 
afdrag på 400.000 kr., om det var en forkortelse til restvarigheden. Svaret var, ja, den er 
halveret.  
Jens Ole Hestbæk spurgte til de Match 28’ere, der blev solgt sidste år. Men det kommer 
under regnskab. 
Herefter blev formandens beretning godkendt pr. akklamation. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
Kasseren kommenterede det udsendte regnskab. Vi har været tæt på det lagte budget, og 
har derfor landet et tilfredsstillende resultat. 
 
Herefter gennemgik Peter Ambs regnskabet i detaljer. 
Match 28’erne blev solgt med et overskud på 75.000 (regnskabsmæssigt) i forhold til den 
pris, klubben måtte betale ved overtagelse af bådene fra VSSC. 
 
Jens Ole Hestbæk: Synes vi mangler Match 28’erne, men spørger til, om de 125.000 i 
anpartskapital, som klubben ejede, skulle trækkes fra overskuddet. Svaret er ja. Jens Ole: 
Det var billigt sluppet for den fornøjelse, de har skabt. 
 
Jan Strange spurgte til, hvorfor sponsoratet fra Tuborg-fondet var med i regnskabet, da det 
jo var til F18-VM. Pengene skulle bruges inden november, så der er købt kapsejladsudstyr 
for pengene. Klubben har doblet op på budgettet, så der i alt bliver indkøbt kapsejlads-
udstyr for 60.000 kr.  
 
Kenneth Bøggild fortalte, at man går fra at afskrive vores udstyr (både) til at hensætte til 
opsparing. 
 
Han fortalte desuden, at klubben opererer med at der står et års leje fra Krabben på 
kontoen, så vi sikrer at en evt. opsigelse fra Krabben kan håndteres inden for et år uden at 
det påvirker den daglige drift. 
 
Jan Hedman Jensen spurgte til, hvordan betalingen falder. Peter Ambs fortalte, at det er et 
forsigtighedsprincip, der dækker worst case, og at betalingerne falder månedligt, dog 
tilpasset omsætningen i Restaurant Krabben.  
Herefter blev regnskabet godkend pr. akklamation. 
 
 
Følgende blev generalforsamlingen suspenderet for en kort periode, så formanden kunne 
uddele årets stander. Den gik til: Gråsælerne for deres store indsats for klubben og for 
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arbejdet med renoveringen af klubbens standermast. Formanden fremviste desuden et 
nyanskaffet træbræt, hvor plaketter af samtlige modtagere af standeren vil blive sat op. 
 
 

4. Fremlæggelse af mål og aktiviteter for indeværende år 
Formanden fremlagde følgende emner, som bestyrelsen vil have særlig fokus på det 
kommende år: 
 
• Styrkelse af klubbens udvalgsstruktur, så vi fastholder det meget høje 

aktivitetsniveau 
• Afvikling af F18 VM 2017 
• Styrket samarbejde med kommunen, med udgangspunkt i Sejlklubbens Aktiviteter 
• Fortsætte dialogen med havnens andre klubber, for at skabe et tættere fællesskab 
• Skabe større opmærksomhed omkring Vallensbæk Sejlklub, for at tiltrække nye og 

flere medlemmer, 
• Starte en klubproces op omkring udskiftningen af Klubbens Standermast. 

 
 
 
Steen Hillebrecht spurgte til om standermasten var sikker set i lyset af dens dårlige 
forfatning. Han blev beroliget af Peter Ambs, der sagde, at der var nogle gode år i den 
endnu. 
 
Morten Vinter spurgte til markedsføringsindsatsen. Kenneth Bøggild fortalte, at man bl.a. 
samarbejder med div. lokaljournalister. 
 
Lennart Larsen foreslog mht. markedsføring, at der blev indkøbt en Ballad mere, da det er 
her, der er stor efterspørgsel. Formanden fastslog at, det er sejlerskoleudvalget som kan 
udarbejde et forslag inkl. budget for et evt. indkøb.  
 

5. Fremlæggelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af kontingent for det 
følgende år 
Peter Ambs gennemgik det udsendte budget for indeværende år og fremlagde en minimal 
kontingentstigning for 2018. 
 
Jens Ole Hestbæk spurgte til F18-budgettet, hvorfor det ikke havde sin egen post i 
budgettet. Peter Ambs fortalte, at de specificerede poster fremgår af budgettet, der er 
udsendt fremgår F18-stævnet som selvstændig post. 
 
Til spørgsmål fra Jakob Thorndal om hvorfor der ikke blev budgetteret med større overskud 
til F18-stævnet. Hertil svarede formanden, at der i det fremsendte budget ikke var 
medregnet sponsorater eller tilskud fra Sport Event Denmark. De aftaler kom i hus efter at 
budgettet blev sendt.  
Budget og kontingent blev godkendt. 
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6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 

7. Valg til bestyrelsen 
Valg til næstformand (Søren Bo Christiansen, på valg genopstiller ikke). Claus Voigt 
Andersen blev valgt som næstformand, men kun for et år. 
 
Valg til kasserer. Peter Jensen genopstillede ikke. Jan Strange blev foreslået af bestyrelsen 
og valgt pr. akklamation. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der blev opstillet 4 medlemmer (vedtægterne lægger op til 
tre, hvilket blev motiveret af formanden). Han gjorde det klart, at valg af 4 medlemmer skal 
godkendes af generalforsamlingen!) Søren Schram, Mogens Saigal, Søren Bo Christiansen 
og Henrik Borch blev valgt. 
 
Suppleanter Christian Sandersen Mørch og Jakob Thordal blev valgt. 
 

8. Valg af revisorer og suppleant 
Bent Madsen og Anders Fogh blev genvalgt. Helge Pedersen blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 
 

9. Information fra Vallensbæk Havn 
Søren Bo Christiansen orienterede fra havnen: 
Havnen har netop afholdt generalforsamling, hvorfor regnskabstal m.v. ikke blev 
gennemgået. Ved generalforsamlingen blev Søren Bo Christiansen valgt som ny formand. 
 
En brugsaftale med Vallensbæk kommune er stemt igennem på to ekstraordinære 
generalforsamlinger, og en del af aftalen er allerede tydelig at se, ved at kommunen nu er 
ved at etablere legeplads og toiletter på havnetorvet. 
 
Ny havnechef har nu været på havnen i et år. Fokus for ny havnechef har bl.a. været at 
arbejde med oprydning og struktur på havnen og at skabe en bedre model for optagning 
og søsætning af både. 
 
Bestyrelsen vil det kommende år bl.a. arbejdet med en langsigtet løsning for kran og 
stativer, og der afholdes i bestyrelsesåret et dialogmøde med havneindskydere om emnet. 
Der skal skabes en løsning som kan frigøre noget økonomi som kan sikre et råderum til en 
løbende opdatering og renovering af havnens aktiver. 
 
Der pågår lige nu et generaleftersyn af havnen af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, 
som skal bidrage til at kunne lave en langsigtet plan for opdatering og vedligehold af 
havnen, således vi ikke pludselig får ubehagelige overraskelser. 
 
Bestyrelsen ønsker at styrke kommunikationen med havnens indskydere og brugere, og vil 
i løbet af sommeren introducere en ny hjemmeside og Facebook-side. 
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Lennart Larsen spurgte til uddybningen ved indsejlingen. Der er dialog i gang med Ishøj 
Havn, der har erkendt, at de har skabt problemer med deres opfyldning. Vallensbæk 
Kommune har lavet en aftale om at hjælpe os i forhold til konflikter med 
nabokommunerne. Lennart fortalte, at de i dag har målt 2.20 m. ved molehovederne. 
 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn, hvoraf den ene vælges af samtlige 
medlemmer af Vallensbæk Sejlklub, mens de øvrige vælges af klubbens havneindskydere 
Steen Hillebrecht blev valgt som repræsentant for klubben. Ken Meinertsen blev valgt som 
repræsentant for indskyderne. 
 

11. Eventuelt 
Lennart Larsen mindede om tidligere tradition om at klubben giver en øl eller vand. Det 
blev taget venligt imod fra bestyrelsens side. 
 
Jakob Thordal spurgte til, om vi har hvervningsaktiviteter i f.m. F-18-VM. Formanden 
fortalte, at der arbejdes på sådanne aktiviteter. Næstformanden fortalte, at der bliver et 
borgermøde i Vallensbæk sammen med kano- og kajakklubben, hvor Vallensbæks borgere 
bliver orienteret. 
 
Formanden takkede Peter Jensen for sin indsats som kasserer. 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og tilføjede, at det denne her gang var 
sidste gang, han stod for dette hverv. 

 
 
 
Steen Hillebrecht (ref.) 
April 2017  


