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Referat af generalforsamlingen torsdag den 27. november 2008 

 
1. Valg af dirigent  
Helge Petersen valgt.  
Det konstateres at indkaldelsen til generalforsamlingen er sendt ud til tiden. Referent, Anja 
Olsen valgt  
Stemmetællere, Anders Fogh og Flemming Hansen blev udpeget.  
 

 
2. Formandens beretning  
Formanden supplerede den skriftlige beretning med en mundtlig beretning:  
50-års jubilæumsåret er ved at være slut!  
Der er to ting, som for mig står særlig tydeligt, når jeg ser tilbage:  
Det ene er vore store jubilæumsfest, hvor vi var ved at sprænge alle rammer med et 
rekordstort deltagertal, og hvor det vrimlede med glade festdeltagere i alle aldre. Den går nok 
sent i glemmebogen.  
Det andet, der har gjort et stort indtryk på mig var jubilæumsbladet. Ikke kun fordi det var flot 
og velskrevet – men i højere grad for dets indhold: Klubbens historie.  
Og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg også følte en snært af ærefrygt som nyvalgt formand.  
Der har virkelig været nogle fantastiske pionerer, der har skabt dette, vi kan glæde os over i 
dag. Og denne pionérånd findes stadig i klubben – om end en ny generation medlemmer er 
ved at tage over, der ikke har samme historik.  
Udfordringen er at fastholde den vilje, den udviklingskraft og det sammenhold, som har været 
forudsætningen da der virkelig skulle skabes noget, samtidig med at mange forudsætninger 
har ændret sig.  
Den almindelige Dansker prioriterer hårdere end nogensinde nu hvor tid er den største 
mangelvare.  
Derfor er det vores udfordring at skabe interessante tilbud, der fanger vores medlemmers 
interesse. Som giver dem noget.  
Næste år skal vi fx arrangere VM for Finn-joller. Det bliver et kæmpe-arrangement!  
En voksende gruppe medlemmer har været i gang med planlægningen i stort set hele dette 
bestyrelsesår, og lægger endog en stor portion tid i arrangementet.  
Når vi nærmer os den 4. juli, hvor vi åbner stævnet, vil der blive brug for flere hjælpere.  
Jeg er ikke bange for, at vi får hjælpere nok. Erfaringen viser, at også frivilligt arbejde er værd 
at prioritere. For hvem vil ikke gerne være del af en succes?  
At vi har fået opgave som arrangører skyldes, at det er en aktivitet, som der er medlemmer, 
der har lyst til.  
VSK er rammen om denne interesse.  
I bestyrelsen diskuterede vi på et tidspunkt, om vi skulle holde et strategiseminar – som man 
jo også kender det fra virksomhederne. Det første til en interessant diskussion, hvor der var et 
bestyrelsesmedlem, der sagde: Vi kan opstille alle mulige strategier. Men i sidste ende er det 
dér, hvor der er nogen, der har lyst og energi, at tingene sker.  
Klubben er rammen for dem, der vil lære at sejle. Men også for dem, der synes det er sjovt at 
lære fra sig. Den er rammen for børnene i ungdomsafdelingen, såvel som dem, der er med til 
at få børnene på vandet. Den er rammen for gråsælerne. Den er rammen for foredrag og 
fester – for deltagere og arrangører. Den er rammen om sejlads i vores Match 28 både og om 
tirsdagskapsejladserne.  
Den kan også blive rammen omkring masse andre aktiviteter.  
I bestyrelsen er det vores opgave at skabe rammerne.  
Derfor er vi meget lydhøre over for initiativer fra medlemmerne, som fx, da der var et medlem, 
der syntes, at det var en god idé at etablere et tilbud for storjollesejlere. Det tilbud findes nu, 
og vi gør hvad vi kan for at skabe de bedste rammer inden for de forudsætninger, der nu er. 
Bestyrelsen tager selvfølgelig også selv initiativer, hvor vi mener at tilbud og rammer kan 
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forbedres. Det er forslaget om etablering af en søsports-fritidsordning et eksempel på.  
Jubilæumsåret har budt på mange gode oplevelser – også i bestyrelsen, som har arbejdet 
godt sammen og hvor der er samlet masser af ressourcer. Dertil kommer alle de erfarne og 
dygtige medlemmer som stiller op hver gang det gælder. Det skal I alle have tak for.  
Næste år er jeg sikker på, bliver forrygende med VM og andre nye tiltag. Det glæder jeg mig i 
alt fald til.  
Dette var et supplement til den skriftlige beretning, der jo fortæller mere om de aktiviteter, der 
har været det forgangne år. Og dermed overlader jeg begge dele til generalforsamlingen.  
 
Formandens beretning blev vedtaget uden videre debat.  
 
Sejladscenteret v. Erik Skipper  
Regnskabsåret 1. sep. 2007 – 31. aug. 2008 giver et overskud på 50.000 kr. efter hensættelse 
til nye sejl mm.  
Jørgen Tjellesen ny leder af sejladscenteret. 20 % flere sejladser i år. Anpartskapital 75.000 vi 
skylder 460.000 i bådene. Bådene repræsenterer en værdi på 750.000 kr. dvs. vi har friværdi 
290.000 kr. når anpartskapitalen når 125.000 føres overskud tilbage til klubben. Firma-DM 
finalestævne i Vallensbæk næste år…  
Jørgen Tjellesen: bådene ligger stadig i vandet og er tænkt at de skal sejle om søndagen. Vil 
nogen med ud og sejle kan de henvende sig til Michael. 
 
Helge Petersen bemærkede, at ”Vores skepsis i forhold til etablering af sejladscenteret er gjort 
til skamme.” Og han roste initiativtagerne bag sejladscentret for de gode resultater.  
Årets stander blev givet til tidligere formand Erik Skipper Larsen, der har gjort en stor indsats 
for klubben og ofte, lige som standeren, har stået i modvind.  

 
 
3. Fremlæggelse af revideret budget  
Rita Ambs fremlagde regnskabet, som det var sendt ud sammen med indkaldelsen.  
Erik Skipper spurgte om hvordan det kunne lade sig gøre, at det lån på 1.5 mio. kr. klubben 
optog i Nordea er nedbragt til 777.000. Rita Ambs forklarede dette med en omlægning af 
gælden, så klubbens løbende indtægter nedbringer gælden, indtil de reelt skal bruges.  
Knud Jensen spurgte til, hvorfra udgifter på 166.000 kr. i ekstraordinære udgifter stammer. 
Rita Ambs oplyste, at de stammer fra jubilæet - primært festen.  
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.  
 

 
4. Godkendelse af budget for det følgende år  
Rita Ambs fremlagde budgettet, som det var fremsendt med indkaldelsen:  
Der er budgetteret med lille overskud på 24.960 kr.  
Der er ikke budgetteret med højere kontingentindtægter, da der bliver flere pensionister i 
klubben.  
Udgifter til bygningsrenovering af klubhuset indgår i byggeregnskab og fremgår derfor ikke af 
budgettet.  
Klubhuset trænger også til indvendig vedligeholdelse, hvilket er udtrykt i budgettet. 
Budgetposten er alene til materialer da Gråsælerne udfører arbejdet.  
Jan Jensen gav udtryk for, at forventet indtægt fra Sejladscenteret bør fremgå i budgettet. Han 
spurgte desuden til, om renterne er løbende. Rita Ambs svarede: Renterne er løbende. 
Kassereren overvejer at påføre overskuddet som ekstraordinære indtægter. Steen Hansen 
anbefaler at det bliver en note og at det tages op i regnskab 2010.  
Erling Parpst spurgte hvorfor indtægterne på leje af klubhus er faldende? Erik Skipper oplyste, 
at indtægterne på leje plejer at være et sted mellem 25 – 30.000. Erling Parpst rejste 



spørgsmålet, om det er det for dyrt, når man i øvrigt betaler for klubhuset gennem kontingent.  
Herefter fremlagde Rita Ambs bestyrelsens forslag til kontingent for 2009: Kontingentet 
forhøjes med 3 %, svarende til en pristalsregulering.  
Erling Parpst spurgte, om der var lav taktst for efterlønnere og om deres kontingent skal 
sættes ned? Dirigenten påpegede her til, at der er ikke noget i klubbens vedtægter, der hedder 
efterlønnere og derfor er diskussionen hypotetisk.  
Regnskab og budget vedtaget.  
 

 
5. Indkomne forslag  
Formand Steen Hillebrecht motiverede forslaget om etablering af en søsportsfritidsklub i 
samarbejde med Vallensbæk Kommune og VKKC:  
Vi har været blandt landets bedste og mest aktive ungdomssejladsklubber, det er vi ikke 
længere. Vi vil derfor gerne komme de unge i møde igen. Vi vil gerne samarbejde med 
kommunen om at etablere en søsport fritidsklub for at etablere en bredde der kan føre til 
elitesejlere igen.  
Erik Skipper Larsen Støttede forslaget. Han spurgte desuden, til, hvordan økonomien ser ud? 
Steen Hillebrecht oplyste, at bestyrelsen regner med at skaffe midler til materiale – joller, 
våddragter mv. ad forskellige kanaler. Sejlunionen har givet tilsagn om tilskud på 150.000 kr. 
Vi vil desuden søge legater og fonde. Bestyrelsen forventer ingen etableringsudgifter, der skal 
finansieres over klubbens netop vedtagne budget. I forhold til driften: vi regner med at ansætte 
en deltidsmedarbejder og få refunderet lønudgifter af kommunen.  
Steen Hansen opfordrede til at kontakte ungdomsuddannelser for at samarbejde om 
sejladslinje.  
Generalforsamlingen gave herefter enstemmigt bestyrelsen bemyndigelse til at fortsætte med 
projektet.  
 

 
6. Valg til bestyrelsen 
Formand Steen Hillebrecht var på valg og modtog genvalg. Steen Hillebrecht blev valgt.  
Sejlerskolechef Lennart Larsen og Kapsejladschef Jakob Nybroe var på valg og modtog 
genvalg. Lennart og Jakob blev valgt.  
Bestyrelsesmedlem Rasmus Krossá ønskede ikke genvalg. Suppleant John Løvstrøm stillede 
op og blev valgt.  
Henrik Borch og David Korsberg blev valgt som suppleanter.  
Herefter bad formanden om ordet og takkede Rasmus Krossá Clausen og Anne Reusch for 
deres indsats:  
Rasmus har gjort stort arbejde bl.a. med hjemmeside, har lagt et stort arbejde i jolleafdelingen, 
hvor han bl.a. har fået 29’ere op at stå som tilbud for de seriøse ungdomssejlere. Vi er ham 
stor tak skyldig.  
Anne Reuch har også lagt et stort stykke arbejde i bestyrelsen, især i forhold til 
jubilæumsfesten og som aktiv og fornyende deltager i bestyrelsesdiskussionerne.  
 

 
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant  
Anders Fogh og Bent A Madsen blev genvalgt som revisorer.  
Bjarne Nielsen blev valgt til revisorsuppleant.  
 

 
8. Information fra Vallensbæk Havn  
Steen Hansen orienterede om budget og kontingenter.  
Priser reguleres med 5 % pga. lønstigninger.  
Havnen budgetterer med 25.000 kr. i overskud. Havnens regnskabsår følger kalenderen og 
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derfor er det svært at vide, hvordan årets regnskab kommer til at se ud, men det ser ud til at 
blive med overskud.  
Erik Skipper spurgte til, hvad posten til oprensning dækker. Steen Hansen svarde, at det 
betyder, at vi må flytte slam de kritiske steder. Foreløbig er det ved Q-broen og N-broen.  
Steen Hansen oplyste, at der til næste år satses på alm. vedligeholdelse, jolleplads og ny 
jollebro.  
Erling Parpst spurgte til gæstesejlerindtægterne – hvorfor opkræves de ikke? Steen Hansen 
svarede: vi forsøger at skilte os ud af det. Vi har lige så mange gæstesejlere på 1 år som 
Gilleleje har på 1 weekend.  
Peter Jansen foreslog, at man kunne ansætte en student. Steen Hansen lovede, at han ville 
tage forslaget med tilbage til overvejelse.  
 

 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk havn  
Thomas Degel modtog genvalg og blev valgt som repræsentant for hele klubben.  
Lennart Larsen blev ligeledes genvalgt – som repræsentant for klubbens havneindskydere.  
Niels Andersen var på valg, men modtog ikke genvalg. Jon Vedel valgtes – ligeledes som 
repræsentant for klubbens indskydere.  
 

 
10. Eventuelt  
Alex Mauthner spurgte til hvem der overtager arbejdet med hjemmesiden efter Rasmus 
Krossá. Formanden oplyste, at det gør den nyvalgte Suppleant Henrik Borch.  
Lennart Larsen gjorde opmærksom på, at han søger instruktører til sejlerskolen.  
Helge Petersen kommenterede at klubben har fået Netbaad.dk som sponsor: Netbaad.dk 
handler med mange parallelimporterede varer, og derfor er servicen ringe. Det er vigtig at 
sikre sig, at der står en dansk agent bag. Steen Hillebrecht gjorde rede for baggrunden bag 
sponsoratet: Vi blev kontaktet af Netbaad.dk, om vi ville omtale butikken. Sponsorer giver et 
vigtigt bidrag til klubbens økonomi, hvilket bl.a. indebærer, at vi omtaler vore sponsorer og 
derved kom aftalen i stand. Knud Jensen fandt, at det er problematisk at klubben har 
forbindelse til Netbaad.dk, mens Jan Jensen gav udtryk for, at ”en sponsor er en sponsor”. 
Formanden tog kommentarerne til efterretning og lovede at Helge Petersens bemærkninger 
blev taget med i referatet, så alle medlemmer får disse oplysninger.  
 
 
Vallensbæk 27/11-2008 
Helge Petersen, Dirigent 
 

 


