
 
 

Referat af Vallensbæk Sejlklubs generalforsamling torsdag den 29. november 2012. 

 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Peter Ambs, som herefter blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dog med den 
bemærknig, at varslingen, som skal ske skriftlig 3 uger før generalforsamlingen, var 
sket via klubbens hjemmeside, og dermed muligvis ikke til alle medlemmer. 
Generalforsamlingens termin har dog været annonceret i klubbens aktivitetskalender 
allerede så tidligt som i foråret. 

Et medlem mente, at generalforsamlingen ikke var lovligt indkaldt. 

Dirigenten foretog herefter en afstemning, om generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
Der var overvejende flertal for og 2 stemmer imod. 

Dirigenten åbnede herefter generalforsamlingen. 

Der var 46 personer tilstede, heraf 43 stemmeberettigede. 
Heraf var 27 havneindskydere. 
 

2. Formandens beretning 

Formanden afgav følgende mundtlige beretning: 

Kære Alle. 

Et år tæt pakket af aktiviteter er ved at synge på sidste vers. De fleste både er på land 
og vi begynder så småt at ruste os på vinterens komme.  

Året der er gået, har budt på både planlagte og uplanlagte begivenheder. Gennem de 
to sidste år har bestyrelsen arbejdet med udvikling af VSK, og efter sidste general-
forsamling tog vi hul på et nyt bestyrelses år ved at afholde et seminar, hvor vi drøftede 
visioner for VSK. Hvad skal VSK være for en klub i fremtiden ?  Hvordan skaber vi de 
bedste vilkår for VSK anno 2012 ?  Der er ingen tvivl om, at kulturen generelt forandrer 
sig i foreningerne i disse dage. Travle hverdagsliv gør det svært også at have et 
foreningsaktivt fritidsliv, og vi står i en brydningstid mellem de gode gamle dage og 
morgendagens tendenser. Men hvad vil vores medlemmer egentlig have ?  Det satte vi 
os for at undersøge og har for nyligt afsluttet en medlemsundersøgelse af tilfredsheden 
og vigtigheden af de arrangementer, der er i VSK. Undersøgelsen er ikke analyseret til 
bunds endnu, men et af de tydelige billeder, der tegner sig er, at vores medlemmer er 
glade for at være en del af den aktive klub. Og vi er alle sammen glade for at bidrage til 
klublivet - både i dagligdagen og til vores større arrangementer. Generelt er det en god 
og positiv oplevelse af at være en del af VSK.  

Der er rigtig mange, der i det forgangene år har taget et stort ansvar i Vallensbæk 
Sejlklub! Der er mange, der hver uge kommer i sejlklubben for at yde frivilligt arbejde. 
Jollepladsen og broen foran juniorhuset syder af liv og aktivitet, grin og godt 
kammeratskab. Det er her den særlige VSK-ånd vedligeholdes og gives videre til vores 
nye medlemmer. 

  



 

 

 

Ungdomsafdelingen: 

Ungdomsafdelingen har sat sig det seriøse mål, at nå op over 50 ungdomssejlere i 
2014, så det bliver de helt store kødgryder der skal findes frem til fællesspisningen 
fremover! I øvrigt kan jeg nævne her, at ungdomsafdelingen har sikret at VSK fortsat er 
kategoriseret som ungdomsvenlig sejlklub. Det er så flot! 

 

Årsberetningen fra ungdomsafdelingen: 

Ungdommen er inde i en god udvikling, hvor der gennem hele sæsonen løbende er 
komme nye sejlere til - både begyndere og øvede. Vi har nu efterhånden fået etableret 
en base, så vi kan fastholde vores unge sejlere hele året, med vintersejlads, vinterteori, 
sociale arrangementer, en god tone og klima som mønster gejst og et god 
kammeratskab. Vi fortsætter og udvikler vores træningstilbud til de unge, med plads til 
bredde-sejlerne og dem, som ønsker at udvikle deres konkurrence-gen. Vi har fået et 
ungdomsudvalg, som aktivt og engageret gør en kæmpe indsats hver uge hele året 
rundt, for at skabe en attraktiv og ungdomsvenlig sejlklub. Vi er meget bevidste om, at 
ungdomsafdelingen er en forudsætning for en levende og aktiv klub. Det er herfra vi 
skal sikre de kommende talenter og tursejlere. 

 

Storjoller: 

Vores satsning på storjoller (altså dem der, trods ungdommeligt sind, er for gamle til 
ungdomsafdelingen) giver virkelig pote! Der er en rigtig god energi på jollepladsen og i 
jolle-kredse lyder rygtet, at man skal tage til VSK og sejle fordi der er “alle de andre”. 
Det er et rigtig godt ry at have, og vi er klar til at byde mange nye jollesejlere 
velkommen som medlemmer af VSK.   

 

Årsberetning fra storjolleafdelingen:  

I vinteren 11/12 afviklede stod Storjolle-udvalget for den traditionelle vintertræning. 
Træningen blev afviklet af kapsejladsudvalget i samarbejde med ungdomsudvalget. 
Flere søndage var der mere end 60 sejlere på vandet. Vintertræningen blev afbrudt da 
vinteren satte ind, men blev genoptaget da isen var væk. En stor del af de deltagende 
OK joller blev i VSK som forberedelse til deres VM (her i klubben). Det har medvirket til 
en meget stor aktivitet på jolleslæbestedet, og tilgang af nye joller og medlemmer, så vi 
i dag har 20 aktive joller på pladsen, mod der for 5 år siden kun var 3 aktive joller. Der 
er et godt og konstruktivt samarbejde mellem storjollerne og  kapsejladsudvalget 
omkring stævner og vintertræning, og generelt et meget positivt samarbejdet med 
ungdomsudvalget omkring de daglige aktiviteter på jollepladsen. 

 

Sejlerskolen: 

Sejlerskolen led det store tab pludselig at stå uden chef i sommer. Lennart har skabt 
en stor og velfungerende sejlerskole, og det var en meget tom plads, der skulle fyldes 



 

ud da Lennart valgte at trække sig fra posten som sejlerskolechef. Det gav rystelser og 
stof til eftertanke i både bestyrelse og sejlerskole. Det har været rigtig svært at samle 
trådene efter Lennart, det ved jeg! men takke være sejlerskoleudvalget og 
instruktørernes fælles indsats er det lykkes at afslutte sæsonen uden katastrofer. 
Tusind tak til Jer alle for at have trukket et stort læs i den forbindelse! Og jeg er 
imponeret over sejlerskolens årsberetning, der viser at sejlerskolen har nogle 
fantastiske ressourcer, der kan løfte opgaven - selv når grunden gynger. 

 

Årsberetning fra sejlerskolen: 

Sejlerskolen har i det forgangne år haft 12 elever på 1. års uddannelse. 24 elever på 2. 
år og 6 elever til kapsejlads om tirsdagen i 806. Som noget nyt var der 14 deltagere til 
kapsejlads i Match 28, ligeledes om tirsdagen. De sejlede uden instruktør. Dette tiltag 
vil vi gentage i 2013, dog med instruktør om bord, da erfaringerne viser, at det giver det 
bedste tilbud. Tursejleruddannelsen startede med 3 besætninger men blev dog hurtig 
reduceret til bare en enkelt besætning.  

Instruktørgruppen på 20 aktive og 5 reserver har ydet en meget fin indsats i løbet af 
året. De aktive kan kendes på deres nye røde jakker. Ved eksamen var der 17 elever 
til prøve og de bestod alle. 

 

Kapsejladsudvalget: 

Et af klubbens varemærker er vores stævner. Vores måde at afvikle stævner på - både 
på vand og på land, vores imødekommenhed, vores fleksibilitet, vores gode stemning 
og den åbenhed vi møder gæster i klubben på er kendt både nationalt og internationalt. 
Det er jeg virkelig stolt af! Og på besvarelserne af tilfredshedsundersøgelsen kan vi se, 
at det er også til stævner, at det er sjovt og givende at være medlem af VSK. Og det er 
uanset om man er med til at afvikle stævnet eller bare hygger sig med stemningen, der 
opstår når der er liv og aktivitet på og omkring jolleplads. 

 

Årsberetning fra kapsejladsudvalget: 

VSK har i den forløbne sæson afviklet en række spændende stævner. Sæsonen 
startede med Stark VSK Grand Prix, som er et stævne med en fantastisk stemning der 
vokser år for år. Stævnet henvender sig til jollesejlerne, og i år var der repræsenteret 
seks jolleklasser med over 70 sejlere samt forældre, hjælpere, officials osv. Grand 
Prix'et er en fast tilbagevendende begivenhed Kr. Himmelfarts dag, og vi ser frem til 
næste års stævne. 

I juni måned afholdt vi DM for Spækhugger og 806, men årets store altoverskyggende 
begivenhed var verdensmesterskabet for OK Joller, hvor vi var vært for 145 sejlere fra 
11 nationer. En fantastisk begivenhed, badet i sommer og solskin, - og perioder med 
ingen vind. Arrangementet var båret af en stab på 42 frivillige, som alle havde taget alt 
fra en lørdag ud af kalenderen til mere end en uges ferie, for at være med. VSK kan 
ikke takke nok for den opbakning dette stævne har fået, og det har resulteret i, at 
Vallensbæk Sejlklub igen har markeret sig positivt i internationale sejlerkredse. Der 
hersker stor respekt om VSK's evner til at afvikle stævner i verdensklasse med 
professionel hånd. 



 

 

 

Vi har også tradition for, at være vært for DM for 505 joller, men i år var der så mange 
stævner med så kort mellemrum for 505'erne, at der ikke kunne mønstres de 
obligatoriske 15 joller, der skal til, for at det er et officielt DM. Klassen valgte derfor at 
aflyse stævnet i år, men har tilkendegivet, at de til gengæld gerne vil have VSK til at 
være vært for deres Nordiske Mesterskab til næste år. Og det har vi allerede nu givet 
tilsagn om, at vi gerne vil afholde for dem. 

Årets sidste stævne er netop afviklet. Det er et stævne, der går under navnet "Jolle-
Finalen", eller "VSK Vinterregatta". Det blev afviklet lørdag den 10. november, og var 
åbent for alle jolleklasser, der ønsker at deltage. Det er et stævne af mere uformel 
karakter, uden baneleder og protestkomité, men hvor sejlernes moral og selvjustits 
holder sammen på afviklingen af stævnet. Der lægges vægt på hyggeligt samvær med 
mole øl, sauna og flæskesteg efter sejladserne. Stævnet markerede samtidig overgang 
til vintertræningen, som kører i november, december og marts måned, så længe isen 
ikke forhindrer sejlads. 

 

Priser: 

Vi har rigtig mange dygtige sejlere i VSK. Til standernedhalingen kunne vi kåre årets 
klubmestre, der blev Ellena Lee, Jørgen Ambs og Gert Hyldgaard. Det er en sjov måde 
at afslutte sæsonen på, og hvis nogen har mod på at dyste er I velkommen til at stille 
op til næste års standernedhaling. Men vi har flere andre, der gennem året har taget 
gode placeringer og medaljer. Der er Asmus Hillebrecht og Asger Bertelsen der, som 
tidligere nævnt, både blev Sjællandsmestrer og Danmarksmestre i Feva-jollen, der er 
Jan Jensen og Penny Wyon, der vandt guld i Vildkatten, Per Braad og besætning 
vandt guld i DM for M28, Thomas Mørup vandt sølv til DM for Finnjoller og så et nyt 
medlem vi kan være stolte af, nemlig Jørgen Svendsen, der både vandt guld til DM for 
Finnjoller og OK-joller. Det er super flot! Tillykke! Søren Rasmussen kvalificerede sig til 
EM, men kom desværre ikke på podiet, ligesom Michael Hestbæk desværre ikke tog 

medalje til OL.  

 

Sociale aktiviteter:  

Det er ikke kun det at sejle vi er gode til i VSK. Vi er også rigtig gode til at feste, grine 
og hygge os. Vi havde på Per Amoks initiativ en stor Skt. Hans fest i sommer, hvor vi 
sad som sild i en tønde i klubhuset og havde en sjov aften. Den 17. november havde vi 
årets store frivillighedsfest for alle der har stillet sig til rådighed og gjort en frivillig 
indsats for klubben i det forgangene år. Og fra at have været statister i forskellige 
sammenhæng blev vi alle stjerner for en aften. Det var en fantastisk hyldest af 
klubbens frivillige stjerner.  I VSK har vi ikke mulighed for at lønne frivilligt arbejde trods 
indsatsens meget høje værdi for klubben. Og helt personligt tror jeg også, at aflønning 
vil ødelægge den fine kultur vi har. Frivillighedsfesten er vores måde at takke hinanden 
på og skabe gode venskaber i klubben på. Det er vigtigt, at vi husker at give hinanden 
et stort anerkendende klap på skulderen! 

Som noget nyt arrangerede vi en skitur i VSK-regi sidste år i uge 8 til Zell am see. 
Skituren er en åben aktivitet for alle klubbens medlemmer, familier og venner af huset. 
Vi var 18, der tog afsted og målet var - foruden at stå på ski - at styrke VSK’s sociale 



 

liv. Det var en skitur vi kunne afvikle under særlige favorable vilkår både hvad angår 
pris og facilitet. VSK rådede over et lille hotel med lækre værelser og en god kælder 
med gode sociale faciliteter. Det var uden tvivl en meget hyggelig tur for alle, der 
skabte grobund for nye venskaber i klubben, og i 2013 gentager vi succesen i både 
uge 7 og uge 8. 

 

Økonomi: 

En del af bestyrelsens opmærksomhed har i det forgangne år været rettet mod 
økonomien. Vi har et mål om, at økonomien i VSK skal være sund og bæredygtig. 

 

Årsberetning fra vores kasserer: 

VSK har på indtægtssiden gjort det temmelig godt, takket være de aktive udvalg, 
sponsorer og Restaurant Krabben. Dog har vi set et bekymrende fald i kontingenter, 
hvilket vi arbejder målrettet på at få ændret. Vi kan allerede se en lille stigning i 
tilgangen til vores klub, og de nye medlemmer henter vi primært i sejlerskolen, 
ungdomsafdelingen og storjolleafdelingen. Vi kan se, at en aktiv jolleplads er en 
magnet for nye medlemmer. Vi er stadig i gang med at vende alle sten i VSK’s drift for 
at få overblik og finde steder med unødigt forbrug. I øjeblikket kigger vi efter en anden 
måde at løse vores administration på, og vi har nogle gode bud på hvordan vi kan finde 
en løsning der vil være til glæde for både medlemmer og bestyrelse. Da det ikke er 
afklaret endnu vil jeg ikke gå mere i detaljer med løsningen. Men lige så snart der er 
nyt orienterer bestyrelsen om det. 

 

Gråsæler: 

Vi kan ikke leve uden vores gråsæler, der ordner og reparerer de rammer, som 
klubben blomstrer i. Her bliver malet, vores både bliver klargjort, standeren lakeret. Det 
er virkelig en stor hjælp! Så både tak til Jer og til Jeres koner for, at I kan komme her 
hver onsdag. 

Slut på formandens beretning. 

Beretningen blev herefter godkendt. 
 

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

Kasserer Mogens Saigal fremlagde regnskabet samt udvalgte poster i resultat-
opgørelsen. 

Kasserens fremlæggelse gav anledning til en række spørgsmål, som Kasseren  
svarede på – bl.a. spørgsmål vedr. bådenes forsikringer, konto for tilskud fra fonde 
samt sejladscenterets bidrag til klubbens økonomi. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 



 

 

 

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

Mogens Saigal indledte med en overordnet gennemgang af det nye budget for 
2011/2012. 

Der var debat om VSK årbogen og de omkostninger der er til at producere det, og ikke 
mindst til at sende det ud. Bestyrelsen anbefalede at man bevarer årbogen. 

Generalforsamlingen godkendte budgettet og følgende kontingentsatser: 
 

Kontingentsatser for 2013 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 situation for Vallensbæk Sejlklubs Sejlads 
Center (VSSC). 

 

Uddeling af Årets Stander 

”Det er et fantastik privilegium at have lov til at uddele årets stander. Og der er rigtig 
mange, der kunne modtage den! Men der er én, der skiller sig særligt ud. Et medlem, der 
ikke er gammel i gårde. Faktisk et medlem, der har gjort lynkarriere i VSK. En komet som vi 
nu har hørt også vil lave revolution i forbindelse med pensionistsejladsen. Et medlem der 
har stillet sig til rådighed for tunge opgaver i sejlklubben. Et medlem af bestyrelsen, der 
heldigvis ikke er er på valg i år, men allerede har brugt flere timer end man kan forvente på 
en hel periode. Nemlig Mogens Saigal, der har kastet sig over klubbens økonomi med ildhu 
og stort ansvar. Det har vi alle kunne mærke og jeg er taknemlig over at vi i dag har et 
meget gennemskueligt regnskab og en meget kompetent budgetlægning. Og så var 
Mogens også klar til at tage ansvar for sejlerskolen da Lennart Larsen trak sig som 
sejlerskolechef. Vi skylder Mogens et stort tak for de mange timer og den store indsats han 



 

har gjort i året der er gået. Du får standeren som den fornemste anerkendelse fra VSK!” 
Formand Anja Olsen uddelte herefter Årets Stander til Mogens Saigal. 
 

Der blev afholdt 15 min. pause, hvorefter generalforsamlingen blev genoptaget. 

 
 

6. Valg til bestyrelsen 

Følgende var på valg: 

Formandsposten 
Anja Olsen – modtog genvalg og blev valgt igen. 
 

Sekretærposten 
Bestyrelsen foreslog Martin Glob. Martin blev valgt ind. 

 
Suppleant Helle Krogaard Hansen træder ud af bestyrelsen midt i valgperioden. 
Bestyrelsen foreslog Peter Jensen. Peter blev valgt ind. 

 
Bestyrelsesmedlem Michael Bernfeld er trådt ud af bestyrelsen midt i valgperioden. 
Suppleant Ole T. Steffensen har overtaget Michael Bernfelds plads. 
Sekretær Henrik Borch har overtaget pladsen som Suppleant efter Ole T. Steffensen. 

 
Bestyrelsesmedlem Lennart Larsen var på valg . 
Lennart genopstillede ikke og den ledige post vil ikke blive genbesat. 

 
Bestyrelsesmedlem Claus V. Andersen var på valg. 
Claus genopstillede ikke og den ledige post vil ikke blive genbesat. 

 
 

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. Alle 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 bestyrelsesmedlem Arne Larsen orienterede om havnens drifts-
regnskab og budgetforslag og havnetakster for 2013 samt en prognose for 2014. 

Der var spørgsmål til el forbruget, som blev besvaret. 
 
 
 



 

 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn 

VSK skulle vælge fire bestyrelsesmedlemmer til havnebestyrelsen, 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), men har indtrådt i 
havnens bestyrelse som formand og er derfor ikke længere sejlklubbens repræsentant. 
Suppleant Arne Larsen har overtaget pladsen efter Henrik Borch og Arne Larsen modtog 
genvalg. Arne Larsen blev genvalgt uden modkandidater. 

 Lennart Larsen, Peter Linnet og Ole Simonsen var valgt af indskyderne og modtog alle 
genvalg. Alle blev genvalgt uden modkandidater. 
 
 

10. Eventuelt 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21:40 med et trefoldigt leve for Vallensbæk Sejlklub. 
 

 
 
 
 
Vallensbæk, den 22. december  2012 
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Henrik Borch Peter Ambs         Anja Olsen   


