
Referat 
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 9. december 2008 kl. 18.00 (middag for 
bestyrelsesmedlemmer og revisorer i Krabben først – bestyrelsesmødet følger umiddelbart efter) 
 
Tilstede: Annie, Steen, Rita, Thomas, David, Arne, Michael, Claus, Lennart, Henrik 
Fraværende med afbud: Anja, Jakob, John 
       
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 11. november 
Referatet godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 
2. Konstituering af bestyrelsen 

Formandens forslag til konstituering: 

• Næstformand: Arne 

• Kasserer: Rita 

• Sekretær: Anja 

• Sejlerskolechef: Lennart (Henrik) 

• Ungdomsleder: Thomas (David) 

• Materielforvalter: Claus 

• Kapsejladschef: Jakob (Michael) 

• Motor- og tursejlersektionen: John 

• Webmaster: Henrik 

• Forplejning til b-møderne: Annie 
 
Konstitueringen godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 
3. SFO-projektet videre planlægning 

Steen har møde 10/12 kl. 14:30 med kommunen. 
Behov for at involvere flere fra klubben for at finde ud af integrationen af projektet i havnen ifm. faciliteter, 
udstyr, muligheder mm.Steen og Thomas finder frem til den rette sammensætning. 
  

4. Salg af 29'eren - status 

29’er klubbens hjemmeside er nede, så vi kan ikke annoncere den til salg der indtil den er oppe igen.  
Der annonceres på andre medier, såsom scanboat.dk. Den er sat til salg for kr. 70.000,- 
Thomas tager fat i et par jollesejlere for at få dem ned og hjælpe med afrigningen. 

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

 
Næste kontorvagt er tirsdag den 13. januar, der samtidig er datoen for næste bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen drøftede desuden sekretærens forslag til mødekalender og vedtog følgende datoer (hvilket 
indebærer en del ændringer i f.t. Anjas forslag): 
 

• Tirsdag den 13. januar 

• Onsdag den 4. februar 

• Tirsdag den. 3. marts 

• Tirsdag den. 14. april 

• Onsdag den. 13. maj 

• Onsdag den. 10. juni 

• Onsdag den 12. august 

• Onsdag den. 2. september 

• Onsdag den. 7. oktober 

• Onsdag den 11. november 

• Onsdag den. 9. december 
 



Vedr. medlemsmiddag: Det besluttes at springe medlemsmiddagen over og i stedet afholde et arrangement 
efter Finnjolle stævnet. 
 
Vedr. glasfiberkursus: Arne finder en lørdag og skriver et oplæg til en agenda for kurset og sender det til 
Steen, som vil publicere det sammen med et tilmedlingsskema via hjemmesiden. 
 
Vedr. motorkursus: Lennart vil undersøge om Tempo Både i Ishøj kan afholde et motorkursus for klubbens 
medlemmer. 
 
Vedr. regelaften med Søren Badstue: Steen har fået bekræftelse på at Søren kan afholde regelkursus en gang 
i marts. 
 
 

6. Seneste nyt fra VSSC 
Steen og Jørgen har været ovre og besøge TMC sejladscenter. Firma DM kører videre. Hvis ikke det kan 
afholdes i 2009 forsøges det afholdt i 2010. Det er et spørgsmål, om der stadig vil være sponsorater til at drive 
aktiviteterne. 
Lennart vil gerne have bekræftelse på, hvilke og hvor mange både der vil være til rådighed for sejlerskolen i 
sæson 2009. Vil også gerne kende omkostningerne for at have bådene til rådighed. Steen sørger for at 
arrangere møde med Jørgen T. og Lennart. Arne stiller spørgsmålstegn ved, om det er en god ide at tilbyde 
Match’erne til sejlerskolen om tirsdagen, da kursisterne ikke er rutinerede nok. Lennart mener man i stedet kan 
flytte kapsejladskursus i Match 28’ere til om torsdagen, for at reducere risikoen for skader. Kapsejladskursus 
for 806’ere om tirsdagen fortsætter som hidtil. 
 
 

7. Kapsejladser  

Michael meddeler, at det er endog meget svært, at få firmaer i tale vedr. sponsorater. Jørgen Tjellesen har fået 
en liste og vil gerne assistere med at ringe rundt og arrangere møder. 
Jacob og Michael er færdige med et budget for Finnjolle stævnet. Jørgen har talt med Royal Unibrew. De vil 
gerne støtte, men kræver at blive eneleverandør af drikkevarer til stævnet. Jørgen skal godtgøre hvor stort 
sponsoratet er, før bestyrelsen tager stilling til tilbuddet. Problemet er, om Krabben kan pålægges krav om salg 
af andre produkter. 
Afholdelse af DM i Matchrace: Jørgen efterspørger ressourcer fra klubben til hjælp med planlægningen. 
Jørgen meddeler at TMC stiller med nødvendige ressourcer i forbindelse med afvikling af selve stævnet. 
Bestyrelsen tvivler på om vi kan stille med folk, da mange er involveret i Finnjolle DM. 
Steen og Jørgen skriver et indlæg på hjemmesiden og efterlyser frivillig hjælp. 
 
 

8. Aftale med Søren Holm vedr. Finn-jolle-støtte 
Udkast til evt. aftale fremsendes mandag. 

 
Steen uddelte oplæg vedr. aftale med Søren Holm om støtte til deltagelse i Finnjolle VM. 
Steen vil forelægge et revideret oplæg for Søren og få indikation af, om Søren vil være med til dette 
arrangement. Kan han det vil Steen gå videre med DS for at høre om finansieringen. 
 

 
9. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne  

Steen har afholdt møde med havnen vedr. sagen om tvunget medlemskab af sejlklub, for at få plads i havnen. 
Det foreslås at gennemføre separate møder med havnerepræsentanterne. Steen ønsker input fra bestyrelsen 
om klubbens holdning til retningslinjer mv. 
Lennart foreslår at Steen indkalder havnerepræsentanterne til møde umiddelbart inden havnens 
bestyrelsesmøder, for at blive enige om klubbens holdning til retningslinjer mv. Forslaget vinder gehør. 
 

 
 
 

10. Bordet rundt 
 

Steen: 
Vedr. forpagtningsaftale. Lennart fra Krabben forespørger, om de må få tilladelse til at drive bierhverv. 



Bestyrelsen vil gerne træffe aftale med Lennart om en minimum forpagtningsafgift fra Krabben, for at kunne 
give tilladelse til bierhverv. Bestyrelsen ønsker at minimum forpagtningsafgiften skal fastsættes til kr. 585.000,- 
Der bør laves en separat kontrakt som tillæg til den gældende kontrakt. Bestyrelsen vil gerne vide mere om 
Lennarts planer, inden der gives tilladelse. Steen gennemlæser eksisterende kontrakt for information.  

Thomas:  
Juleafslutning afholdt i søndags. Der holdes juleferie indtil 11/1. 
Der er penge tilbage på kontoen som kan bruges til et Køge Bugt kredsstævne – ”Vallensbæk Grand Prix” – 
kombineret med fest om lørdagen og kapsejlads om søndagen. 
Thomas var til DS juniorarrangement sammen med David. En del klubber har fået medlemstilgang ved at 
tilbyde andre aktiviteter end sejlads. Thomas efterlyser gode ideer. 

David: 
VSK er nævnt i minbaad.dk, i Sejlerbladet samt i Politiken førstkommende lørdag. 
 
Lennart: 
Spækhuggeren er blevet solgt for kr. 30.000,-. Finn Baggesen er køber. 
Alexander Mauthner har tilkendegivet, at ville sponsorere kr. 30.000,- til indkøb af en ny båd, som skal være 
mere orienteret mod tursejlads. Lennart efterlyser ideer til hvilken bådtype og model klubben bør anskaffe. 
2009 kalender i juniorhuset, bør sættes op snarest. Claus sørger for dette. 
Lennart vil kontakte Allan Røhr fra Brøndby, for at høre om Brøndby vil arrangere kapsejlads kurser om 
onsdagen. Så kan VSK og evt. andre klubber i området koble sig på. 

 
 
 
 
 

 

 


