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Referat fra den ordinære generalforsamling 2014 

Torsdag den 27. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Erik Skipper Larsen, som herefter blev valgt til dirigent. 

Dirigenten fandt den ordinære generalforsamling lovlig varslet og indkaldt. 

 

2. Formandens beretning  
Beretningen er udsendt til klubbens medlemmer mandag den 17. november 2014. 
 

Formanden læste den skriftlige beretning op i sin fulde længde. 
 

Beretningen gav anledning til spørgsmål, som bestyrelsen svarede på – bla. spørgsmål vedr. den 

nye turbåd. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

 

Uddeling af årets stander 
Formanden uddelte årets stander til Sejlerskoleleder Preben Thorndal. Preben Thordahl modtager 

standeren på baggrund af hans store arbejde for VSK via indsatsen i sejlerskolen, med fokus på 

økonomi, det gode fællesskab, kvalitet og godt sømandskab. 

 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Regnskabet er udsendt til klubbens medlemmer mandag den 17. november 2014. 
 

Kasserer Peter Jensen fremlagde regnskabet samt udvalgte poster i resultatopgørelsen. 
 

Peter fremhævede den øgede lejeindtægt fra Restaurant Krabben samt øget omsætning på 

sejlerskolen. Ungdomsafd. har haft væsentlig større indtægter, delvist hjulpet af indtægter fra 

stævner. Posten øvrige indtægter var udbetaling af overskydende præmie fra tidligere 

forsikringsselskab ifm. skift til andet selskab. På udgiftssiden blev der redegjort for omkostninger til 

både, idet beløbet er væsentlig højere end budget. Beløbet afspejler et højere aktivitetsniveau i 

klubben der naturligt afføder øgede omkostninger til vedligeholdelse, da grejet bruges og slides 

mere. Peter redegjorde endvidere for de væsentligste balanceposter i regnskabet. 

 

Kassererens fremlæggelse gav anledning til spørgsmål, som Kassereren svarede på – bla. spørgsmål 

vedr. finansielle poster, stævneomkostninger og realkreditlånet. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 
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4. Godkendelse af budget for det følgende år, samt fastsættelse af kontingenter 

Vedrørende budget, se regnskabet. 

Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter, gældende for 2015: 

Seniormedlem .......................................  kr. 885 (uændret) 

Ægtefælle ...............................................  kr. 250 (uændret) 

Pensionist over 65 år  ............................  kr. 555 (uændret) 

Senior jollesejler, inklusive jolleplads  ...  kr. 2.000 (nyt) 

Junior under 18 år, inklusive leje af  

klubjolle eller jolleplads  ........................  kr. 1.000 (nyt) 

Junior 18 til 25 år, inklusive leje af  

klubjolle eller jolleplads  ........................  kr. 1.000 (nyt) 

Familie til junior  ....................................  kr. 455 (uændret) 

Støttemedlem  .......................................  kr. 290 (uændret) 

 

Kasserer Peter Jensen fremlagde budgettet og de foreslåede kontingentsatser og nye 

kontingenttyper. 

 

Der var en kommentar om, at vi måske kommer til at miste medlemmer pga. de mere passive 

juniormedlemmer, som har været på lavere kontingent førhen. Efter en kort meningsudveksling 

mente ungdomsleder Søren Christiansen, at vi som udgangspunkt bør fastholde den nye kontingent 

struktur, men at vi bør se på om det kan være en mulighed, at lade passive juniorer gå ind som 

støttemedlemmer. 

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Der forelå ingen forslag til behandling på generalforsamlingen 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslog følgende kandidater i henhold til vedtægterne: 

Formand: Kenneth Bøggild var på valg og modtog genvalg. 

Formanden blev genvalgt. 

 

Bestyrelsesmedlem (sekretær): Martin Glob var på valg og modtog ikke genvalg. 

Christina Rasmussen blev foreslået valgt. 

Christina Rasmussen blev valgt. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Claus Voigt Andersen var på valg og modtog genvalg. 

Claus Voigt Andersen blev genvalgt. 



    
 

   Vallensbæk Sejlklub 

Referat fra ordinær generalforsamling 2014  Side 3 af 4 
 

Suppleanter:  

Henrik Borch var på valg og modtog genvalg. 

Henrik Borch blev genvalgt. 

 

Søren Schramm blev foreslået valgt som erstatning for Christina Rasmussen. 

Søren Schramm blev valgt 

 

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

Bestyrelsen foreslog genvalg af følgende kandidater: 

To revisorer: Bent A. Madsen og Anders Fogh 

Bent A. Madsen og Anders Fogh blev genvalgt. 

 

Én revisor suppleant: Bjarne Nielsen 

Bjarne Nielsen blev genvalgt. 

 

 

8. Information fra Vallensbæk Havn 

Vallensbæk Havns bestyrelse var inviteret til at deltage i generalforsamlingen. Under dette punkt 

var der mulighed for at orientere sig om, og stille spørgsmål vedr. havnens forhold. Vallensbæk 

Havns kasserer Jørgen B. Simonsen orienterede om havnens driftsregnskab, budgetforslag og 

havnetakster for 2015. 

 

Orienteringen gav anledning til spørgsmål, som repræsentanter fra havnens bestyrelse svarede på 

– bla. spørgsmål vedr. brændstofpriser og gamle udtjente både på havnen. 

 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn 

Bestyrelsen indstillede følgende til genvalg: 

Tre repræsentanter der vælges af klubbens havneindskydere:  

Lennert Larsen, Peter Linnet og Ole Simonsen 

Alle tre blev genvalgt. 

 

En repræsentant der vælges af alle klubbens medlemmer: Arne Larsen 

Arne Larsen blev genvalgt. 
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10. Eventuelt  
Formanden udnævnte, for kun anden gang i klubbens historie, et æresmedlem af Vallensbæk 

Sejlklub. Et medlem som på højeste sportslige niveau loyalt har repræsenteret klubben til OL, VM, 

internationale og nationale stævner, fungeret som frivillig træner og hoppet ned i både, som har 

brug for hjælp og vejledning. Medlemmet har, i sine helt unge dage været med til at bygge havnen 

og lægge sten på slæbestedet. På trods af store internationale resultater, deltagelse i OL og andre 

forhold har han reelt aldrig modtaget opmærksomhed for dette fra klubbens skiftende bestyrelser 

og formænd. Derfor tildeltes titlen som æresmedlem af Vallensbæk Sejlklub til  Michael Hestbæk. 

Klubbens første æresmedlem var Peter Ambs. 

Dernæst var der en række spørgsmål under eventuelt, som bestyrelsen svarede på, bla. vedr. 
sejlerskolen, pris for at deltage i bådlåneklubben, støttemedlem ift. pensionist kontingent samt 
afskrivninger på vores både. 

Søren Christiansen præsenterede klubben nye hjemmeside, som er under udarbejdelse og snart vil 
gå i luften. 

Formanden uddelte en erkendtlighed til den afgående leder af VSSC Jørgen Tjellesen. 
 
 

Ordinær generalforsamling afsluttet kl. 21:05 

Formanden takkede dirigenten for en velafholdt generalforsamling og forsamlingen råbte det traditionelle 
hurra for VSK. 

 

- o O o - 

 

Vallensbæk, den 29. november  2014 

 

 Referent Dirigent Formand                     

 Henrik Borch Erik Skipper Nielsen Kennth Bøggild 


