
 
 

Referat af Vallensbæk Sejlklub’s generalforsamling torsdag den 24. november 2011 

 
1. Valg af dirigent 

Peter Ambs blev valgt, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt. Der var 33 medlemmer tilstede, heraf 23 indskydere. 
 
 

2. Formandens beretning 

Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende mundtlige beretning: 

”Som I kan læse af beretningen har det været et fantastisk år og jeg er stolt af at stå her 
som formand. Lad mig dog skynde mig at sige, at der står en ualmindelig stærk og 
kompetent bestyrelse bag mig. Uden dem og deres store engagement var klubben ikke det 
samme. 

I bestyrelsen har vi brugt året på flere forandringsorienterede aktiviteter. Vi arbejder med en 
ny bestyrelseskonstruktion, der forsøger på bedste “Danske bank-vis” at skabe plads til, at 
alle kan gøre dét de er bedst til. Så i stedet for at bruge meget tid på jævnlige og lange 
møder styrker vi udvalgsstrukturen og holder færre møder i den samlede bestyrelse. Det er 
ikke ubetinget nemt, og forandring tager tid. Men målet er at udnytte de store kapaciteter vi 
har i klubben i form af medlemmerne og drive klubben til større succes. Vi må se i øjnene, 
at vi alle sammen har svært ved at finde tiden til frivilligt arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi 
bruger hinandens tid bedst muligt til egen glæde og gavn for klubben. 

De mange resultater kan I som sagt læse om i årsberetningen, men jeg vil dog alligevel 
nævne ungdomsafdelingen som blomstrer af liv og sejlerskolen, der vedbliver at udvikle nye 
tilbud. De er klubbens store aktiver i kapringen af nye medlemmer. Samtidig vil vi gerne 
fastholde dem vi har, og tog allerede sidste år hul på aktiviteter i storjolleafdelingen, der nu 
har udviklet et inspirerende træningsmiljø i samarbejde med ungdomsafdelingen. På den 
måde kan vi fastholde de elever, der med duelighedsbevis i hånden er vokset ud af 
sejlerskolen og de unge, der er blevet for store til ungdomsafdelingen. Samtidig kan 
storjolleafdelingen være attraktiv for dygtige jollesejlere, der savner et træningsmiljø med 
masser af kompetanter, og lokke andre, f.eks. mig selv, ud i et jolleeventyr. Der er en 
fantastisk stemning om søndagen, så hvis man tror, at sejlklubben går i hi om vinteren tager 
man grueligt fejl.” 

Beretningen blev herefter godkendt. 
 
 

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

Kenneth Bøggild fremlagde princip og struktur i regnskabet samt hovedtallene. 

Niels Larsen gennemgik udvalgte poster i resultatopgørelsen, som var blevet udsendt 
sammen med beretningen. 

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret fyldestgørende. 

Dog bad Gert Bundgaard specifikt om, at få ført følgende kommentar til referat: 
”Den bogførte værdi af sejladscenteret er sat højere end den beregnede egenkapital (Note 
10 i regnskabet). Gert Bundgaard mener ikke det giver et retvisende billede af værdien af 
sejladscenteret.” 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 



 

 
 

4. Godkendelse af budget for det følgende år samt fastsættelse af kontingent 

Kenneth Bøggild indledte med en overordnet gennemgang af det nye budget for 
2011/2012. 

Niels Larsen gennemgik herefter udvalgte poster i budgettet. 
 
Kontingentsatserne blev fremlagt og foreslået som vist i nedenstående tabel. Nogen satser 
er faldet, nogen er steget mens andre er uændrede. Den største stigning er pålagt 
Pensionister over 65 år. Det skyldes at klubbens økonomi er under pres og at en stadig 
større del af klubbens medlemmer er pensionister, som hidtil har haft et relativt lavt 
kontingent. Bestyrelsen er derfor af den opfattelse, at det godt kan forsvares, at hæve deres 
andel af indtægtsbasen med en større sats end for de øvrige medlemskategorier. Satsen 
for pensionister hæves således med 80 kr. fra 475 til 555 kr. 

Generalforsamlingen godkendte budgettet og følgende kontingentsatser: 
 

Kontingentsatser for 2012 Kr. 

Seniorer 885,00 

Juniorer u/18 460,00 

Under uddannelse, under 25 år 470,00 

Pensionister over 65 år 555,00 

Familie til juniorer 455,00 

Ægtefælle 250,00 

Støttemedlem 290,00 

 

 

5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 
 
Dirigenten suspenderede generalforsamlingen, for at gennemføre følgende 2 indlæg: 

 
Økonomisk situation for Vallensbæk Sejlklubs Sejlads Center (VSSC) 

Jørgen Tjellesen gennemgik den økonomiske situationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlads 
Center (VSSC). 

Til den gennemgang var der et enkelt spørgsmål, som blev besvaret fyldestgørende. 

 

Uddeling af Årets Stander 

Formand Anja Olsen sagde følgende:  
”Standeren bliver i år givet til et utrolig aktivt medlem. Det er en mand, så meget kan jeg 
afsløre, og han er ikke alene en aktiv og ihærdig kapsejler der slås på banen. Han har 
aktier i stort set alle klubbens aktiviteter, og kan alt fra organisere store middage til 



 

glasfiberreparationer - hvilket vi nyder godt af i ungdomsafdelingen og sejlerskolen. Han er 
et utrolig engageret og engagerende menneske, der er i stand til at se potentialer. 
Ualmindelig gode overtalelsesevner kan jeg sige ud fra personlige erfaringer. Det er nemlig 
ham der er skyld i at jeg står her i dag. 

Arne Larsen 

Nu træder du ud af bestyrelsen og vi vil savne dig! Du har været en stor og god støtte for 
mig gennem det sidste år, og en fantastisk kapacitet for bestyrelsen. Du har altid en 
pragmatisk holdning der kvalificerer vores diskussioner. Det vil jeg savne. Men du har lovet 
at jeg må trække på dig, og det vil jeg gøre. Samtidig har du også indvilget i at passe på 
vores grej efter at vi må finde ressourcer til at løfte den store opgave af Claus’ skuldre. Jeg 
havde svært ved se hvordan vi skulle kunne erstatte Claus, og det bliver svært, men med 
dig og andre gode mænd på opgaven er jeg sikker på at vi klarer den alligevel. 

Jeg er ikke sikker på at standerens kvalitet afspejler den værdi du har for klubben. Tusind 
tak, Arne!” 
 
Anja uddelte herefter Årets Stander til Arne Larsen. 
 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Følgende var på valg: 

Næstformand Arne Larsen – modtog ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslog Kenneth Bøggild. 
Kenneth Bøggild blev valgt uden modkandidater. 

Kasserer Annie Nybroe – modtog ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslog Mogens Saigal. 
Mogens Saigal blev valgt uden modkandidater. 

Bestyrelsesmedlem Claus Iversen – modtog ikke genvalg. 
Den ledige post vil ikke blive genbesat jvf. beslutning om at reducere størrelsen af 
bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlem Thomas Degel – modtog ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslog Søren Christiansen. 
Søren Christiansen blev valgt uden modkandidater. 

Bestyrelsesmedlem Michael Bernfeld – modtog genvalg. 
Michael Bernfeld blev genvalgt uden modkandidater. 

 
Suppleanter (på valg i ulige år): 
Suppleant Helle Krogaard Hansen – modtog genvalg. 
Helle Krogaard Hansen blev genvalgt uden modkandidater. 

Suppleant Kenneth Bøggild blev valgt som næstformand. 
Den ledige post som suppleant blev foreslået besat af Ole T. Steffensen. 
Ole T. Steffensen blev valgt som suppleant. 
 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Anders Fog og Bent A Madsen som revisorer og Bjarne 
Nielsen som suppleant. Begge blev genvalgt uden modkandidater. 
 



 

 
 

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 bestyrelsesformand Peter Ambs orienterede om havnens budget og 
havnetakster for 2012. 
 
Til den orientering var der enkelte spørgsmål, som blev besvaret fyldestgørende. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn 

VSK skulle vælge fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene vælges af samtlige 
medlemmer af Vallensbæk Sejlklub, mens de øvrige vælges af klubbens havneindskydere. 

 Henrik Borch var valgt af alle medlemmer (uanset indskyder eller ej) og modtog genvalg. 
Henrik Borch blev genvalgt uden modkandidater. 

 Lennart Larsen, Peter Linnet og Jens Cronval var valgt af indskyderne og modtog alle 
genvalg. Alle blev genvalgt uden modkandidater. 
 
Arne Larsen modtog valg som suppleant.  
Arne Larsen blev valgt uden modkandidater. 

 

 

10. Eventuelt 

Der var enkelt kommentarer og spørgsmål til bestyrelsen som blev besvaret og taget til 
efterretning. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet. 

Aftenen blev afsluttet kl. 21:30 med et trefoldigt leve for Vallensbæk Sejlklub. 
 

 
 
Vallensbæk, den 29. november 2011 

 

Referent       Dirigent           Formand 

 

 

Henrik Borch Peter Ambs         Anja Olsen   


