Vallensbæk Sejlklub

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19:00 i klubhuset

1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Steen Roar Hillebrecht, som herefter blev valgt til dirigent.
Dirigenten fandt den ordinære generalforsamling lovlig varslet og indkaldt.

2.

Formandens beretning
Formanden forelagde sin beregning, som er gengivet i det efterfølgende.
Beretningen gav anledning til enkelte kommentarer.
Beretningen blev herefter godkendt.
VSK's bestyrelsesberetning
Følgende skriftlige beretning er VSK´s bestyrelsesberetning. Den mundtlige beretning vil gennemgå
beretningen i sin helhed samt give mulighed for at stille spørgsmål, der besvares af bestyrelsen.
Bestyrelsen har i perioden afholdt to fysiske møder og et antal virtuelle møder.
Siden sidste generalforsamling, i november måned 2014 har klubben oplevet den del af sæsonen
som afvikles under tag. Udover de flittige gråsæler, og vintertræningen fra slæbestedet, har der
været fokus på de indendørs aktiviteter.
Vinteraktiviteter 2015:
Følgende aktiviteter har i løbet af vinteren været afviklet i tursejlerudvalget.
Yachtskipper 3 kurset var udsolgt på 2 dage. Siden januar slider 8 håbefulde for at tage ”det sorte
bælte” i søret, navigation og turplanlægning.
Tovværks worksshop bød på hyggeligt samvær med hjælp til fremstilling af forskellige
tovværksarbejder lige fra oceanmåtter til dobbelt halvstik.
Skrivebordsnavigation stor succes med 30 deltager. Dagen bød på en kombination af traditionel
kortnavigation og brug af div. App's. Et undervisningstilbud der ikke er set noget andet sted.
Tursejleruddannelsen er påbegyndt i indeværende måned. Her hjælpes nye sejler, gennem
teoretisk og praktisk undervisning bådhåndtering og havnemanøvre, så de kan komme sikkert på
vandet.
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Herudover er der afholdt tre klubaftener
”Turen går til Paris” med Lennart Larsen (januar)
”De Kanariske Øer tur/retur via Skotland og Azorerne” med Kenn og Tine Meinertsen (februar)
Herudover ”Førstehjælps kursus for sejlere” hvor klubbens medlemmer kunne blive klædt på til
bl.a. at klare kuldeskader og genoplivning til søs.(marts)
Sejlerskolen
Sejlerskolen går foråret i møde med alle pladser udsolgt og flere på venteliste.
Udover ovenstående klubnære aktiviteter er der igangsat renovering af markisen på klubhuset, samt
opretning af terrassen.
Bestyrelsen har i sit arbejde fokuseret på at vi skal drive sejlklub, og dertil skal vores midler benyttes.
Det betyder at renoveringen af markisen og opretning af terrassen finansieres at Restaurant
Krabben, mod at den nuværende omsætningsbestemte forpagtningsafgift fastfryses i 8 år, på et
2014 niveau. Det betyder at Krabben dækker alle omkostninger, og Vallensbæk Sejlklub er sikret en
fast husleje på det nuværende niveau.
Udover ovenstående har bestyrelsen ikke yderligere at berette fra perioden siden sidste
generalforsamling.
Pbv.
Kenneth Bøggild

3.

Fremlæggelse af regnskab for perioden 01.09.2014 til 31.12.2014
Perioderegnskabet blev gennemgået. Kasseren fremhævede enkelte punkter i regnskabet, som
kunne give anledning til spørgsmål - herunder at princippet for afskrivning af sejlende materiel
ændres afskrivningsperioden fra 10 - 5 år.
Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4.

Godkendelse af budget for det følgende år samt fastsættelse af kontingenter
Budgettet er uændret siden generalforsamlingen 2014.
Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet.
Budgettet blev herefter godkendt.
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5.

Indkomne forslag
Der er modtaget tre forslag fra klubmedlem Lennart Larsen:
Bestyrelsen foreslår at forslaget fra Lennart Larsen medtages i bestyrelsens arbejdet med en
gennemgribende samlet opdatering af vedtægterne.
Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at komme med et samlet revideret oplæg af
vedtægterne til næstkommende generalforsamlingen.

6.

Valg til bestyrelsen



7.

Bestyrelsen foreslår kandidater i henhold til vedtægterne:
Søren Bo Christiansen som næstformand
Søren Bo Christiansen blev genvalg



Peter Jensen som kasserer
Peter Jensen blev genvalgt



Mogens Saigal som bestyrelsesmedlem
Mogens Saigal blev genvalgt



Henrik Mütze som bestyrelsesmedlem
Henrik Mütze blev genvalgt

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Bestyrelsen forslår genvalg af revisorerne Bent Madsen og Anders Fogh samt Bjarne Nielsen som
revisorsuppleant.
Bent Madsen og Anders Fogh samt Bjarne Nielsen blev alle genvalgt.

8.

Information fra Vallensbæk Havn
Ole Simonsen gav en kort orientering fra havnens bestyrelse og generalforsamling. Herunder
omkring havnebestyrelsens forslag til ændret sammensætning af bestyrelsen, således
havnebestyrelsen ændres fra 11 til 9 medlemmer. Hvilke bl.a. har den konsekvens at VSK og VBK
hver skal vælge to medlemme til havnebestyrelsen.
Ole Simonsen og Lennart Larsen har meddelt at de gerne vil fortsætte i havnebestyrelsen, mens
Arne Larsen og Peter Linnet ønsker at træde tilbage, såfremt havnebestyrelsens forslag til ændret
valgprocedure vedtages på ekstraordinær generalforsamling i april.
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Bestyrelsen anmoder klubbens repræsentanter i havnebestyrelsen, at have fokus på vanddybden i
indsejlingen til havnen, således tidligere års lave vanddybde kan undgås. Ikke mindst set i lyset af
den nye havneudvidelse i Ishøj.

9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn
Jf. ovenstående ændret valgprocedure til havnebestyrelsen, vedtog generalforsamlingen følgende:
Lennart Larsen, Peter Linnet og Arne Larsen genvælges som repræsentant for klubben.
Ole Simonsen genvælges som repræsentant for indskyderne i klubben.

10.

Eventuelt
Lennart Larsen foreslår at der indkøbes en ekstra PC projektor til klubhuset.
Ole Simonsen spurgte til status på VSSC. Henrik Mütze gav en kort orientering om de igangværende
aktiviteter, som pågår for at sikre VSSC's fremtidige drift. Herunder at der reelt pågår en vurdering af
fremtids- og overlevelsesmulighederne for VSSC fremadrettet. Denne vurdering forventes afsluttet
inden sommer.
Kenneth Bøggild nævner det store arbejde som Jesper Langer har ydet i forbindelse med klubbens
hjemme og de månedlige nyhedsbreve til alle medlemmer - STOR tak til Jesper.
Kenneth Bøggild nævner at såfremt der er klubmedlemmer som ønsker at deltage i VSK's satsning i
forbindelse med DS's Sejlsports Liga. Så skal de endelig melde sig nu.

Ordinær generalforsamling afsluttet kl. 20:09
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