
Referat fra bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub 

d. 13. september 2017 klokken 17:30 – 20:30 
 
Sted: VSK klubhuset 

Deltagere: Christian Mørch, Jakob Thordal, Jan Strange, Henrik Borch, Søren Schramm, Kenneth 

Bøggild, Christina Rasmussen og Søren Bo Christiansen 

Gæste: Preben Thorndahl (under pkt 4.), Peter Ambs 

Afbud: Mogens Saigal og Claus Voigt Andersen  

 

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. Budget model for 2018, herunder forslag til kontingenter 2018 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Sejlerskolen 

i. Tiltrækning af yngre sejlere til sejlerskolen, f. eks fra ungdomsafdeling, skoler, 

ungdomsuddannelser etc. 

ii. Sejlerskolen beslutning vedrørende samarbejdspartner efter den revideret aftale om 

udbydelse af sejleruddannelser og kontrol af disse 

iii. ”Vokse videre” uddannelse efter afsluttet duelighedsbevis 

iv. Instruktørerne praktiske færdigheder 

v. Den generelle integration i Vallensbæk Sejlklub af de medlemmer som er under 

uddannelse i sejlerskolen 

vi. Valg af både, herunder et ”langspyt” på hvad sker der om 2 – 4 – 6 år med bådtyper i 

sejlerskolerne, med fokus på den generelle udvikling i sejler Danmark (enkel sejlads, 

sportsprægede både) 

vii. Dialog om frivilligheden i Vallensbæk Sejlklub 

b. Investering i inventar, samt vedligehold af VSK klubhuse 

i. Anden behandling af optimering af juniorhuset 

ii. Aktivitets eksponering på overflader (juniorhuset) 

5. Sager til drøftelse 

a. Aktiviteter 2018 

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

aktiviteter. 

a. Status på arbejdet i udvalgene: 



i. Fest udvalget status* 

ii. Sejlerskole status*. 

iii. Ungdomsudvalget status*. 

iv. Storjolle afdelingen status*. 

v. Kapsejladsudvalget status* 

vi. Tursejlerudvalget 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: 

1. Godkendelse af dagsorden og bilag. 

•  Der tilføjes pkt. til beslutning omkring maling af klubhus, som opfølgning på seneste 

bestyrelsesmøde. 

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

• Ingen bemærkninger. 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

a. Budget opfølgning 

• Budgetopfølgning gennemgået, og pt følges budget. 

b. Budget model for 2018, herunder forslag til kontingenter 2018 

• Til næste møde kommer budgetoplæg og inden da er der indhentet budgetforslag fra de 

enkelte udvalg. 

• Momsproblematik åbnet på sidste møde, er afklaret og nuværende praksis fastholdes. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Sejlerskolen 

• Bestyrelsen har modtaget orienteringsbilag ”baggrundsinfo om Sejleskolen” fra 

sejlskoleudvalget, som grundigt beskriver status, vision, tilbud, fremtidsplaner m.v. for 

sejlerskolen. 

• Status for næste år, er at der pt er tilmeldt 40 elever til sæsonen 2018 (heraf 18 første 

årselever), hvilke er uhørt stort antal. 

• Der er gjort tanker i sejlerskoleudvalget om hvilke aktiviteter der kan tilbydes 

sejleskoleeleverne efter endt deltagelse i aktiviteter drevet af sejlerskolen! 

• Sejlerskolen har valgt at følge Danske Sejlunions undervisning for duelighed. 

Kommunikationen med Dansk sejlunion er forbedret.   

• Rammer, muligheder, visioner og tanker omkring sejlerskolen blev diskuteret og 

behandlet. 

b. Investering i inventar, samt vedligehold af VSK klubhuse 

• Anden behandling af optimering af juniorhuset 



• Peter Ambs laver prisoverslag for indretningsforslag, og beslutning tages op igen når der 

foreligger budget for 2018 på næst møde. 

• Aktivitets eksponering på overflader (juniorhuset)  

• Vedtaget – Kenneth arbejder videre 

• Maling af klubhus 

• Peter Ambs arbejder videre med indhentning af priser. Bringes op på næste møde når 

der er overblik over priser.  

5. Sager til drøftelse 

a. Aktiviteter 2018 

• Tages op på næstkommende bestyrelsesmøde i forbindelse med budgetbehandlingen 

for 2018. 

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

aktiviteter. 

a. Status på arbejdet i udvalgene: 

• Fest udvalget status 

• Der er fest den 28. oktober – samme dag som standernedhalingen. 

• Sejlerskole status 

• Se pkt. 4.a. 

• Ungdomsudvalget status (forældrerådet). 

• Kenneth er indtrådt i forældrerådet. 

• Storjolle afdelingen status*. 

• Indkaldt til møde med inden for de næste 14. dage, for at afstemme ønsker og 

forventninger til den kommende sæson.  

• Kapsejladsudvalget status* 

• Sæsonen er tæt på afslutning og tilslutningen har vær god og fin i efteråret. 

• Tursejlerudvalget status* 

• Turbøjerne skal snart ind. 

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

• Bestyrelse giver håndslag på, at alle inden næste møde forhør sig hos klubkammerater 

de møder på deres vej, hvilke ønsker de har til klubben og aktiviteter. Indtryk og 

tilbagemeldinger konsolideres på næste møde. 

• Jan kontakter de enkelte udvalg for ideer og forslag til vinteraktiviteter. 

• Christian er ansvarlig for planlægning af det praktiske i forbindelse med 

standernedhaling – supporteret af sekretariatet. 


