
Referat af bestyrelsesmøde 
i Vallensbæk Sejlklub 

Dato:  Den 3. april 2014 
 
Tid:  Kl. 17:30 – 22:00 
 
Sted:  VSK klubhus 
 
Deltagere: Kenneth Bøggild, Peter Jensen, Christina Rasmussen, Claus Voigt Andersen, 

Mogens Saigal, Henrik Mütze, Søren Bo Christiansen 
 
Temagæster: Preben Torndahl og Jan Strange fra sejlerskolen 
 
Afbud:  Martin Glob og Henrik Borch 
 
[Referat er tekst markeret med blåt og  ] 
 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden og bilag.  

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde. 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

a. Budget opfølgning år til dato. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Sejlerskolen, dets indhold, udfordringer og hverdag:  
i. Informationsdeling best./sejlerskolen 
ii. Budgetopfølgning/Balance oversigt! 
iii. Tilbud fra DSU vedr. Åbent Hus arrangement, hvad blev der af det?  
iv. Omtale af Sejlerskolen/annoncering/synliggørelse. 
v. Instruktørmangel (ikke akut) men snart. 
vi. Belægningen af sejlerskole bådende og generelle overvejelser vedrørende den aktuelle 

fleet. 
b. Arbejdet med etablering og styrkelsen af VSK kommunikationsplatform 

c. Arbejdet med etablering af storjolle låneklubben i VSK (opfølgning på første behandlingen) 

d. Information og beslutning vedrørende muligt samarbejde med MCD omkring VSSC aktiviteter 

5. Sager til drøftelse. 

a. Kommercielle muligheder i forbindelse med Sejlsportsligaen, og VSK generelt 

b. Afmelding fra DS generalforsamling 

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene. 

7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt 

aktiviteter. 

a. Status vedrørende havnen 
b. Opdatering fra udvalg med aktiviteter i første halvår. 



i. Fest udvalget status* 
ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever. 
iii. Ungdomsudvalget status*. 
iv. Storjolle afdelingen status*. 
v. Tursejlerudvalget status* 
vi. Sportsbådsliga status* 

8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.  

*Status = Hvilke glæder og sorger er der i arbejdet omkring aktiviteterne. 

 

Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og bilag.  

• Der blev rundsendt bilag til 4.b og 4.c efter udsendelse af dagsorden, disse bilag 
blev godkendt og belyste derved behandlingen af de to punkter 

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde. 

• Referaterne fra møderne skal uploades på VSK’s hjemmeside, ellers ingen 
bemærkninger til referatet fra sidste møde. 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

a. Budget opfølgning år til dato. 

• Punktet udsættes til næste møde. I den mellemfals periode rundsender PJ 
regnskabet, for eventuel kommentering. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Sejlerskolen, dets indhold, udfordringer og hverdag:  
i. Informationsdeling best./sejlerskolen 

• Næste års årshjul skal justeres så Sejlerskolen kommer på som tema her på 
aprilmødet. 

• 40 elever til opstartsmøde, hvilke var et flot fremmøde. Der har været en god tilgang 
af nye elever i den sidste periode. P.t. bedre niveau end sidste sæson. 

• Dialog om aktiviteter som sikre at vi fastholder elever som stopper efter 2. års 
sejlads eller kapsejlads. KB skriver på oplæg som der kan arbejdes videre med. 

• Der laves mail med opfordring til gamle elever om at deltage til Skippermøde for 
Købe Bugt Kredsens Tirsdagsmatch.   

• Ide: Lave en spørgeskemaundersøgelse, som skal afdække om vane for tilmelding 
til sejlerskolen, og hvad der motiver for at fortsætte i klubben og ønsker for 
deltagelse mere socialt i klubben arrangementer. 

ii. Budgetopfølgning/Balance oversigt! 
• Udvalget savner oversigt over økonomien i udvalget. Jf. sidste bestyrelsesmøde 

tildeles en person i hvert af de aktive udvalg, læseadgang til at se egne konti i 
udvalget. 

iii. Tilbud fra DS vedr. Åbent Hus arrangement, hvad blev der af det?  
• Sejlerskolen finder det interessant at afvikle et arrangement som det DS sidse år 

havde på bedding (Kom og sejl/åben havn).  
• Sejlerskolen tager initiativ til afvikling af et initiativ ved kommende lejlighed. 

iv. Omtale af Sejlerskolen/annoncering/synliggørelse. 
• Svært emne, som også hænger sammen med hjemmeside og hele 

kommunikationen til medlemmerne. 
• Der har været forsøgt med pressehistorie uden nævneværdigt held. 

v. Instruktørmangel (ikke akut) men snart. 
• Der mangler p.t. fire instruktører, om end der ikke lige nu er elever til dem, men det 

kan hurtigt komme. 



vi. Belægningen af sejlerskole bådende og generelle overvejelser vedrørende den aktuelle 
fleet. 
• Pt. er der 1 ledig plads til første årselev og 2 ledige pladser til anden års elever. 

b. Arbejdet med etablering og styrkelsen af VSK kommunikationsplatform 

• Emnet har været op nogle gange. Der er taget beslutning om nedsætning af udvalg. 
• Der er indledende møde den 30. april med en gruppen bestående af KB, PJ, SBC, 

Steen Hillebrecht, Jesper Langer og MS, som skal arbejde med ekstern og intern 
kommunikation via ny platform. 

• Ny kommende webredaktør introduceret ved Jesper Langer – Bestyrelsen byder 
Jesper VELKOMMEN. 

• Via Steen Hillebrecht er startet et samarbejde med Via College, hvor et hold elever 
vil arbejde med design og udvikling af en ny hjemmeside for VSK. Projektet skal 
afleveres ultimo maj, og med stor sandsynlighed vil dette projekt kunne levere basis 
for en ny kommunikationsplatform for klubben. Udviklingen af den nye platform har, i 
udviklingsfasen ingen omkostninger for VSK. 

c. Arbejdet med etablering af storjolle låneklubben i VSK (opfølgning på første behandlingen) 

• Der igangsættes et storjolle låneklub koncept ved indkøb af 2-3 Laser joller. 
• Der er truffet beslutning om at aktivere de midler – gamle ungdoms sponsor midler – 

som er anført på regnskabet, til finansiering af jollerne. 
• Konceptet skal være økonomisk selvbærende. 

d. Information og beslutning vedrørende muligt samarbejde med MCD omkring VSSC aktiviteter 

• KB redegør for de overvejelser som VSSC’s bestyrelse har gjort i samarbejde med 
MCD (Matchrace center Denmark).  

• Der er opbakning til og beslutning om, at arbejde videre med forslaget som er 
præsenteret. 

5. Sager til drøftelse. 

a. Kommercielle muligheder i forbindelse med Sejlsportsligaen, og VSK generelt 

• Emnet behandlet og ind til videre henlægges videre arbejde med emnet.  
• Vil den kommercielle mulighed opstå, tages emnet op igen. 

b. Afmelding fra DS generalforsamling 

• KB refererede kort fra generalforsamlingens hovedpunkter. 
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene. 

• Intet materiale udsendt. 
7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt 

aktiviteter. 

a. Status vedrørende havnen 
• Punktet udsættes til næste møde, hvor information fra konstituerende 

bestyrelsesmøde i havnen er indhentet. 
b. Opdatering fra udvalg med aktiviteter i første halvår. 

i. Fest udvalget status* 
• Skt. Hansfest bliver første aktivitet. 

ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever. 
• Behandlet under pkt. 4.a. 

iii. Ungdomsudvalget status*. 
• Fokus på Stævne planlægning og sæson opstart. 

iv. Storjolle afdelingen status*. 
• Træningen i gang hver lørdag, med stor hjælp fra Kapsejladsudvalget/gråsælerne – 

sædvanligt 10-15 joller ved hver træning. 
v. Tursejlerudvalget status* 

• Tursejlerundervisning startet med 18 deltagere heraf 3 fra VBK. 
• Pinseturen tages op igen og planlægning pågår. 



• Christina fremhæver at der er etableret et fantastisk tursejlerudvalg. 
vi. Sportsbådsliga status* 

• Kickoff møde planlagt og annonceret til den 10. april 
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.  

• Øl/vand automat – Der skal findes en løsning, således at klubbens medlemmer kan 
købe en vand/øl i klubhuset.  

• Årets sidste klubaften bliver den 9. april – med emnet Forårsklargøring 
• Standerhejsning – KB laver velkomstbrev til nye medlemmer. CVA er tovholder og 

uddeler opgaver vedr. hele arrangementet. 
• Lennart (Krabben) har bedt om møde angående klubhuset. Mødet er planlagt efter 

påske. 
• Mosede Sejlklub SGS beder om lov at låne grej til IF DM, hvilke er bevilliget. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 1. maj kl. 17:30 – ca. 21:30, Ny mødedato for dette møde følger, 

da bestyrelsen ønsker maj & juni mødet lagt sammen på grund af mange aktiviteter med stor 

bestyrelsesinvolvering. 


