
Referat 
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 9. januar 2008 kl. 19.00 
 
 
       
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 12. December. 
 
I.a.b - godkendt 
 

2. VSSC – Præsentation af Jørgen Tjellesen, centrets nye direktør 
 

Jørgen præsenterede sig selv og sin baggrund. Visionerne og tankerne for sejladscenteret er mange, og 
Jørgen er endnu i gang med at danne sig sine indtryk og tager meget gerne i mod gode råd og forslag. 
De første tanker drejer sig bl.a. om at øge interessen fra klubbens medlemmer, herunder at udvikle en egentlig 
sejlersportskole (i tæt dialog med klubben), og selvsagt at øge aktiviteterne i forhold til 
virksomhedsarrangementer således at centerets økonomi forbedres. Endeligt er der en del aktivitet i forhold til 
samarbejde med de øvrige klubber som benytter sig at Match 28’ere og udbyder virksomhedssejlader m.m. 
 
Der var en del kommentarer og spørgsmål til tankerne omkring sportsejlerskolen. Udgangspunktet er at Jørgen 
først og fremmest skal koncentrere sig om de rent kommercielle aktiviteter men at han som en naturlig part 
meget gerne indgår i dialogen og arbejdet (i muligt omfang). 
 
Det blev aftalt at Jørgen indkalder Arne, Rasmus, Michael & Jakob til et møde for at stable et koncept på 
benene omkring Sportssejlerskolen. 
 
Derudover blev der talt om vigtigheden af at koble bl.a. 2. års sejlerskole på mulighederne i Sejladscenteret. 
 

 
3. Medlemsrekruttering * 

 
Thomas er i gang med at opdatere VSK’s introduktionsblad/brochure m.h.p. at kunne rekruttere en større del 
af de nye bådejere i havnen. 
 
Thomas vil meget gerne modtage input til hvad det er der gør VSK unik i forhold til de øvrige klubber på 
havnen. Alle bedes sende en mail til Thomas med deres respektive input. 
 
Thomas vil have et udkast til et opdateret introduktionsblad/brochure klar til næste bestyrelsesmøde. 
 

 
4. Delt administration – bl.a. økonomi * 

 
Der blev udtrykt stor tilfredshed med den måde som klubbens administration er organiseret p.t.  
Dette ændrer ikke ved at der er principiel enighed om at udnytte potentielle synergier på havnen. 
Derimod var der en del forskellige holdninger til muligheden for at det reelt ville komme til at betyde noget for 
VSK’s virke. 
 
Udgangen på en i øvrigt livlig diskussion blev at vi ikke selv p.t. tager initiativet, men at vi gerne hører fra 
havnen når og hvis der foreligger et forslag til et muligt set-up.  
 

5. VKSs jubilæum – VSK50 
 
Steen orienterede kort om udvalgets arbejde som på næste onsdag tager fat igen efter ”jule-pausen”.  
Steen efterspurgte hvorvidt der er stemning for at der skal arrangeres et ”åbent hus arrangement” med 
prøvesejladser m.m. d. 14. juni. Der var generel enighed om at det ville der ikke umiddelbart være ressourcer 
til netop den dag. Derimod kunne det evt. passes ind i sæsonens jubilæumsprogram i øvrigt. 
 



Steen vil indkalde interessenter til et koordinationsmøde. 
 
Jubilæumslogo er ved at være på plads – Steen sender udkastet så snart han har modtaget det. 

 
6. Hjemmesidearbejdet 

 
Jakob indkalder til et kursus i den nuværende hjemmesides funktionaliteter. 
Rasmus, Steen og Niels (og Jakob) arbejder videre med ”Sitecore” og evt. andre tekniske muligheder. 

 
7. Input til klubkalender – samt næste kontorvagt 

Næste kontorvagt er onsdag den 13. februar 2008 kl. 18.00 – 19.00. 
Rasmus tager den 
 
Husk at medbringe input til aktivitetskalenderen – eller send til Arne! 
Send til Arne hvis du har aktiviteter der skal med på de kommende måneders aktivitetskalender. 
 

8. Bordet rundt 
 

Deltagelse i DS’ generalforsamling 4.-5. April i Odense 
Anne undersøger muligheden for at deltage. 
 
Lennart savner fortsat instruktører – også til teori, f.eks. tovværks undervisning – Steen meldte sig! 
I forbindelse med jubilæumsskriftet vil der være en artikel omkring sejlerskolen som også nævner at der 
mangler instruktører. 
Masser af elever. 
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