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Referat  
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 4. februar 2009 kl. 19.00  
 
Deltagere: Arne Larsen, Claus Iversen, John Løvstrøm, David Kaarsberg, Steen Hillebrecht og Thomas Degel 
(fra kl. 20.45). 
 
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 13. januar 2009 
Referatet blev godkendt 

 
SFO projektet. 
Steen berettede at der har været afholdt et par møder. 
Et møde med Martin Hestbæk. 
Martin vil gerne være vores ansatte ankermand i dette projekt i opstarts perioden. 
Aflønning følger tilskuddet fra kommunen. 
Martins rolle bliver i første omgang bl.a. at være blikfang og at fortælle børnene i SFOen, om hvad det 
her går ud på. Derudover bliver han ansvarlig for aktiviteterne på vandet og klubbens ansvarlige for 
sikkerhed og materiel. Martin vil blive understøttet af frivillige, og vi planlægger at give sejlerne i 
ungdomsafdelingen et hjælpeinstruktør-kursus, så de også støtter op omkring instruktionen af FO-
børnene. 
 
Projekt gruppen arbejder yderligere på flg.: 
- En informationsfolder til FO-børn og forældrene 
- Div. Ansøgninger til fonde. 
 
Informations møde for forældrene til SFO børnene bliver Mandag d. 23 marts 2009. 
 
Vi havde en dialog om jolle typer:  
Arne ønsker at vi skal ligge en strategi for hvilke typer der skal bruges de næste 7 år i klubben, inkl. 
Jollerne til SFO projektet. 
 
Det organisatoriske set-up mellem klubberne: 
Bestyrelsen anbefaler at der laves en samarbejdsaftale mellem klubberne, der sikrer, at klubbernes 
materiel bliver adskilt og at alt det materiel, som der søges til, kan deles på fornuftig vis.  
Der bør laves et separat regnskab for SFO projektet i klubben. 

 
2. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt 

 
Næste kontorvagt er onsdag den 11. marts. 
Blandt de fremmødte er der enstemmig ønske om at vi går tilbage til tidligere praksis, hvor der afholdes 
bestyrelsesmøde hver den ”2. onsdag i måneden”. Det vil sige at næste møde er samme dag som 
kontor vagten den 11. Marts. 
 
Motorkursus – Lennart har nyt med om arrangementet. – Udsættes til næste møde. 
Fastelavnsfest – Thomas har taget bolden og står for arrangementet, han har fundet et par hjælpere. 
 
Arne indhentede tilføjelser til klubkalenderen, så de kan lægges på hjemmesiden 
 

3. Status på klubhusrenoveringen 
Vi holder pt. budgettet, på trods af flg.: 
- Ekstra isolering i gavltrekanterne 
- Der er også blevet sat ny ventilatorer op på toiletterne – udenfor for budget. 
- Der bliver også lagt nye terrasse brædder, dette er også uden for budget. 
Steen tager en dialog med Rita om banken og den aftale der er lavet. 
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4. Seneste nyt fra VSSC 

DM Matchrace   

Arbejdsgruppe dannet med Henrik Borch, Peter Linnet og Søren Schramm og de første to møder er 
afholdt. Det tredje møde afholdes medio marts med fokus på sponsorer. Jørgen forventer at Michael og 
Jacob kommer med efter sommerferien. 
 
Der er sørget for indkvartering til umpires og aftale er lavet med Danhostel Ishøj, hvor sejlere kan 
overnatte på favorable vilkår. Jørgen og Henrik tager til Spring Cup i Middelfart den 28/3 for at se, 
hvordan matchstævnet afholdes rent praktisk. 
 
Invitation til DM stævnet er publiceret på VSK’s hjemmeside. Søren Laugesen, TMC vil stå for det 
praktiske mht. umpires og banen.  
 
Claus er på ferie og vi søger en skipper til dommerskibet samt hjælpere til vands og til lands. 
 
Der er publiceret en annonce på VSK's hjemmeside, om at frivillig hjælp søges. 

 
Finn Gold Cup 

Der kanvasses for sponsorer. North Sails har meddelt at de ikke vil sponsere med et beløb, men stiller 
nogle præmier til rådighed. 

 
VSSC 

 Januar har primært været brugt til at kontakte firmaer for sponsorater til Finn Gold Cup samt til M28 og 
jollerne. 

 Yderligere har jeg haft kontakt til mange virksomheder og sendt salgsbreve til mulige kundeemner til 
SailEvents.  

Der er i januar sendt 4 tilbud på SailEvents til firma som har forespurgt.   

Der er indgået aftale med Sejlerskolen om lån af M28 til træning. Betaling sker i form af vedligeholdelse 
af både, samt nedskrivning i klubbens lån til VSSC. (Vigtigt at aktiviteten synliggøres i VSSCs regnskab).  

Jørgen arbejder fortsat på at finde en ny bådsponsor  så en båd nr 4. Kan lejes / købes for den 
kommende sæson. 
 

5. Kapsejladser  
 
- Vallensbæk Grand Prix bliver den 20.-21. juni 2009. Dette bliver afholdt i samarbejde med kredsen så 
det bliver en kredsweekend med VSK grandprix. Dette giver en mulighed for at bruge penge fra kredsens 
kasse til dette arrangement. 
- VM se pkt. 5 
- DM  Matchrace se pkt. 5. 
 
 

6. Sejlerskolen 
Udgår på manglende input. 
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7. Ungdomsafdelingen 
Afd. havde forældremøde i torsdags. Det var et meget positivt møde. 
Forældrene arbejder på at lave et kursus for junior hjælpeledere, så unge kan hjælpe unge. 
Forældrene påtog sig en del af årets opgaver, som Thomas havde skrevet på tavlen. De folk der havde 
været på kursus i den forgangene weekend havde en stor gejst. 
 
Der er blevet afholdt et ”Stege Lejr” opstarts møde her til aften og det tyder på en mulig succes igen i år. 
 
 

8. Havnen  
Vi har fundet et par repræsentanter fra VSK til havnens bestyrelse. 
Peter Ambs stiller op til formands-posten. For en 2 årig periode. 
Arne stiller op til næstformands-posten. For 1 år til at starte med. 
 
Thomas Degel trækker sig fra Havnens bestyrelse og VSK’s bestyrelse har udpeget Henrik Borch som 
suppleant – som stærkt formandsemne. 
 
Tommy har gravet i arkivet og der findes ikke noget belæg for at der kun må være 15 fastlæggere på 
havnen. De arbejder stadig på dette punkt. 
 
Steen husker at sende fredags mailen fra havnens bestyrelse til hele VSK bestyrelsen. 
 
 

9. Bordet rundt 
 
Glasfiber kursus. 
806 skal helst ind i bygningen helst ind inden weekenden. Dette bliver gjort torsdag den 26. Feb. 09. Kl. 
17.00. Thomas koordinerer med folket. 
 
Steen 
Vi har fået en henvendelse fra netropes.dk og de vil gerne havde deres logo på hjemmesiden og de vil så 
give os 10% af de køb vores medlemmer lavede. Dette har Steen sendt videre til Jørgen som må 
forhandle dette. 
 
Steen fortalte om en ide om at bygge gulv henover det hul der er i opgangen i junior huset fra vandsiden, 
til et junior rum. Dette skabte en god debat, som vi kan arbejde videre på. Dog vil det ikke være 
hensigtsmæssigt at bruge dette til et junior rum. 
 
Steen kontakter div. Aviser, magasiner osv. om FO-projektet, når sidste detaljer er på plads, og fortæller 
om hvad vi laver hernede – herunder også jolleafdeling. 
 
DS tur bøjen 
John tager kontakt til DS og fortæller at vi ikke kan finde bøje og anker. 
 
Afbud til næste møde:  
Claus og John deltager ikke i næste bestyrelsesmøde. 


