
Referat  
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 9. september 2009 kl. 19.15  
       
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. august 2009 
 
Referatet godkendt med følgende bemærkning: 
Vedr. brug af følgebåde. Det bemærkes, at der ifm. et stævne i Århus har været den opfattelse, at følgebåden 
på forhånd var reserveret til kun en af banerne ved det store stævne, hvilket resulterede i, at en forælder selv 
måtte bekoste en lejet følgebåd til den anden bane, for at følge sin søn. En opklarende drøftelse viste, at der 
ikke har været nogen foregående beslutning om kun at bruge følgebåden på den ene bane. Bestyrelsen var 
enig om, at det ikke er i klubbens ånd, at en følgebåd ikke kan deles mellem flere baner ifm. et stævne så vidt 
det er muligt. Ved store stævner med lang afstand mellem banerne støttes der op om ungdomslederens 
samarbejds-linie, hvor man træffer aftaler med naboklubber om at støtte hinandens deltagere. 
 

 
2. Budget 

 
Steen foreslog, at der oprettes specielle konti til SFO projektet for at kunne synliggøre denne aktivitet i 
klubbens regnskab. Steen meddeler, at kommunen har signaleret velvilje til at støtte klubben med kr. 5.000,- til 
vedligeholdelse af joller. Niels opretter 3 SFO Konti. Samlet tilslud i 2010 forventes at blive 25.000,- hvoraf de 
kr. 20.000,- er omkostninger til trænere. 
 
- Forslag om Familiekontingent 

Steen foreslår, at der indføres Familiekontingent. Dels for at forenkle medlemsskabet for en husstand med 
3 eller flere medlemmer, dels for at tiltrække flere juniorsejlere som automatisk vil være dækket af et 
Familekontingent. Det foreslås at niveuet skulle svare til en aktiv, en ægtefælle og en junior. Dermed ville 
yderligere medlemmer i en husstand være gratis medlem. En ulempe ved ordningen er, at hvis klubben får  
flere medlemmer, med ”gratis” medlemskab, vil det betyde omkostninger for klubben til Dansk Sejlunion. 
Det blev alternativt foreslået, at indføre søskende-rabat. Det kunne ikke gennemskues om dette ville være 
en bedre ide, end Familiekontingentet. Steen sætter sig sammen med Niels og regner nogen scenarier 
igennem for at se, om der er økonomisk bæredygtighed ved nye kontingentformer. (se også punkt 9 vedr. 
medlemskrav til aktive forældre i juniorafdelingen). 
 
 

3. Kapsejladser  
- Opfølgning på Finn-VM – Præsentation af stævneregnskab 
Michael præsenterede regnskabet som viser et overskud på knap kr. 100.000,- Herfra skal der henlægges kr. 
30.000,- til dækning af jakker til de frivillige som en påskønnelse for deres indsats. Sidste gerning i stævnets 
regi er, at der i slutningen af oktober skal afholdes en middag for alle hjælpede, sponseret af Marriot. Der kan i 
den forbindelse risikere at komme omkostninger, idet der er flere hjælpere, end Marriot er orienteret om og har 
sponseret. 
 
- Forespørgsel på afholdelse af DM for 806 
Arne spurgte om det ville være muligt, om VSK kan afholde DM for 806 i August 2010. 806 sejlerne vil selv stå 
for forplejning og sociale aktiviteter. VSK skal således levere nødvendige resourcer til at drive alle aktiviteter på 
vandet. Michael accepterede anmodningen og flere bestyrelsesmedlemmer tilkendegav at ville være med til at 
koordinere og arrangere. 
 
- Forespørgsel på om Kapsejladsudvalget vil være behjælpelig med frivllige til et VSK Grand Prix. 
Steen sprugte om Kapsejladsudvalget vil stille med resourcer til aktiviteterne på vandet. Kapsejladssektionen 
bekræfter at ville være behjælpelig med afviklingen af sejladserne på vandet. Ungdomsafdelingen forventes 
fortsat at stå for den øvrige del af stævnet. 
 
- Afholdelse af Kredsmesterskab 3/10 
Thomas meddeler, at der afholdes Ungdomskreds stævne i Køge Bugt Kredsen den 3/10. 
 



4. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt 
- Næste kontorvagt er onsdag den 14. oktober 2009. John tager vagten! 

Bemærk: På grund af efterårsferie flyttes næste bestyrelsesmøde til den 21. Oktober 2009. 
 
Andre aktiviteter:  
- Vestegnsarrangement søndag d. 13/9. 
 Steen orienterede om et Vestegnsarrangement, hvor der er behov for et par frivillige til at hjælpe med 
             ”færgefart” med følgebåde mellem havnen og Ishøj tange. 

 
- Opfølgning på vinterprogrammet – se referat fra seneste bestyrelsesmøde 

 Klubaften – vinarrangement fastsættes til torsdag den 19/11. Klubaften - vinterklargøring af både og 
       motorer fastsættes til torsdag den 22/10. Klubaften – førstehjælps- 
       kursus fastsættes til 28/1-10. Klubaften – Godt sømansskab fastsættes til 25/2-10. Lennart arrangerer 
       alle aftener. 
 

- Standernedhaling med kapsejlads om formiddagen – se Arnes oplæg 
 Oplæg uddelt. Tilmelding foregår holdvis og oplæget skal lægges på hjemmesiden med en 
       tilmeldings-formular. Claus sørger for bane. Henrik og Anja sørger for skafning. 
 

- Masten-Af-Tur 
 Er annonceret på hjemmesiden. Arne sørger for at bestille plads i Slusen. 
 

- Andre aktiviteter? 
 Middag for friville hjælpere med Finn VM den 31/10. 
 
 Arne fremsender snarest kalender for Oktober til webmasteren til publicering på nettet. 
 

5. Kommunikationsprocedurer 
- Bl.a. indhold til hjemmesiden og udsendelse af nyhedsbrev samt evt. andre kommunikationskanaler 
Thomas udtrykker utilfredshed med, at der er uoverensstemmelse i kommunikation i forhold til det der står på 
nettet og det der er tilgængeligt på tryk eller på opslagstavlen. Der mangler en ”redaktør”, som kan levere det 
bløde indhold. Bestyrelsen opfordrer til, at hver enkelt udvalgsleder selv er ansvarlig for de ting de gerne vil 
have publiceret på hjemmeside og i skabet foran Restaurant Krabben. Input til hjemmesiden sendes til Henrik 
(det skal være klar til publicering) og stof til opslagstavlen sendes til Niels, der printer ud og hænger op. 
 
- Svar på mails til info-mailadressen 
Mailadressen bestyrelse@.... Slattes fra hjemmesiden, men bevares til intern brug. Info mailadressen skal 
checkes for om den går til sekretariatet og til formanden. 
 

6. Salg og køb af både og joller samt andet… 
- Bidrag fra Friluftsrådet (bl.a. til Tera-joller og Kajakker til SFO-projektet) 
Ikke noget nyt i forhold til sidste bestyrelsesmøde. 
 
- Salg af Ynglinge 
Ynglinge skal annonceres til salg. Steen leverer fakta, Henrik sætter dem til salg på diverse websteder. 
 
- Salg af Laser 
Seneste bud på Laserjollen er kr. 1.300,- 
 
- Køb af skolebåd 
Lennart har kig på forskellige emner. Bestyrelsen opfordrer til at finde en båd med overbygning og dæk i 
glasfiber, for at holde vedligeholdelsen på et minimum. 
 

7. Havnen – klubbens ønsker til, hvordan havnen skal udvikle sig  
Bestyrelsen har kun modtaget et enkelt svar på seneste nyhedsbrevs opfordring til, at komme med input til 
havnens udvikling i fremtiden. VSK’s repræsentanter tager dette med på næstkommende betyrelsesmøde i 
havnebestyrelsen. Derudover er der Havne-Stormøde lørdag den 19. September, hvor hele VSK’s bestyrelse 
er inviteret til at deltage. (ændret til onsdag den 23. september). Formanden opfordrer til at flest mulige 
deltager. 
 



8. Generalforsamlingen  
- Beretning 
Deadline den 15/10 for indlevering af input til formandens beretning. 
 
- Kanditer 
Jakob er ikke på valg, og vil gerne reducere sin indsats i bestyrelsen det næste år. Arne mener at Kenneth 
Bøgild og Thomas Mørup Petersen, muligvis kan opfordres til at være med i bestyrelsen. Anja har bedt om at 
hendes begrænsede muligheder for at være med til møder respekteres. Endvidere mener Lennart, at Helle 
Krogaard fra sejlerskolen vil være interesseret i at stille op. 
 
- Havnebestyrelses kandidater 
Arne melder at Peter Linnet og Ingvar (efternavn ikke kendt) vil være villige til at stille op som VSK’s 
repræsentanter til havnebestyrelsen. 
 
- Andet 
Formanden meddeler, at han ikke genopstiller næste gang han er på valg. Bestyrelsen opfordres til at 
medvirke til at finde en ny kandidat. 
 

9. Bordet rundt 
- Lennart: 

-  Har stillet forslag om, at der oprettes en et produkt - dagsejlerskole - for efterlønsmodtagere mf. 
Ideen positivt modtaget af bestyrelsen. Man regner med at kunne få indtægt i klubben med et sådant nyt 
produkt. 
 

- Rita:  
-  Vedr. regninger fra Tempo Både. Dem der henter varer opfordres til, at lægge følgesedlerne til Rita. 
 

- Claus:  
-  Opfordrer kraftigt alle til at spørge ved lån af udstyr, deriblandt radioer, da det er vigtigt de bliver 
returneret og sat korrekt til opladning. Ved lån af følgebåde bedes man være opmærksom på, at få dem 
tømt for vand og affald efter brug. Nogen gange er der kun 1 dag mellem at udstyret skal bruges ved et nyt 
arrangement, og det er ærgerligt at radioer ikke har strøm eller både først skal rengøres. 
 

- John:  
-  Forsikringsoversigt efterlyses. Rita er i gang. 
 

- Steen:  
-  Forslag fra Steen Hansen om Ungdomsstøtte gennem ”bøder” fra kapsejlere de rmedvirker i 
tirsdagskapsejladser. Bestyrelsen ser ingen umiddelbare hindringer for ikke, at kunne arbejde videre  
med konceptet. Dog nævnes der, at der kan være problemer med at både uden målerbrev kan deltage i 
kreds sejladserne. 
-  Anmoder om bevilling til at to SFO trænere får gratis Duelighedsbevis i VSK. Bestyrelsen støtter 
opfordringen. 
 

- Thomas: 
-  Har mistet flere forældre som hjælpere fordi der nu bliver sat krav om at de skal være medlem af VSK, 
for at kunne føre følgebådene. Thomas har fået flere indikationer fra forældre om, at de ikke længere vil 
være frivillig hjælp, når de nu skal til at betale for at være medlem. Steen arbejder på at finde en model for, 
om hjælperne kan friholdes for klubkontingent, mod at lave justering i juniorkontingentet evt. koblet med et 
familliekontingent. Det bemærkes endvidere, at der ikke stilles krav fra DS’ side om, at frivillige der virker 
for en klub, nødvendigvis skal være medlem af en DS klub. Bestyrelsen gav Thomas mandat til at slække 
på medlemskravet, da den oprindelige begrundelse ikke er gældende længere.  

 
- Bemærk: På grund af efterårsferie flyttes næste bestyrelsesmøde til den 21. Oktober 2009. 

Referant: Henrik Borch 
Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 22:50 
 


