
Referat  
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 9. december 2009 kl. 18.00  
(middag for bestyrelsesmedlemmer og revisorer i Krabben først – bestyrelsesmødet startet umiddelbart efter) 

       
Til stede: Arne Larsen, Claus Iversen, Annie Nybroe, Michael Bernfeld, Lennart Larsen, Steen Hillebrecht, Helle Krogaard 
Hansen, Kenneth Bøggild, Anja Olsen, Thomas Degel og Henrik Borch (ref.) 
 
 

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

 
2. Konstituering af bestyrelsen, oprettelse af udvalg og drøftelse af bestyrelsens arbejde det kommende år 

 
Indledningsvis afholdtes der en præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne, for de nye medlemmer af 
bestyrelsen – Kenneth Bøggild og Helle Krogaard Hansen. 
 

 a: Formandens forslag til konstituering (med den ændring, bestyrelsen vedtog): 
• Næstformand: Arne 
• Kasserer: Annie 
• Sekretær og webmaster: Henrik 
• Sejlerskolechef: Lennart 
• Ungdomsleder: Thomas  
• Materielforvalter: Claus 
• Kapsejladschef: Michael (Jakob) 
• Sociale arrangementer: Anja & John 
• Storjolleafdeling: Kenneth 
• ”Ungsenior-tilbud”: Helle 

 
En enig bestyrelse godkendte formandens forslag til konstituering, dog med den ændring, at Anja og John blev 
gjort ansvarlige for sociale arrangementer 

 
 b: Bestyrelsens arbejde det kommende år 

Formanden havde sendt den mundtlige beretning fra generalforsamlingen ud sammen med dagsordenen som 
oplæg til diskussion om det kommende års arbejde. Diskussionen mundede ud i følgende beslutninger: 
 
- Der skal udarbejdes et ”Årshjul” med årets aktiviteter – Steen vil udarbejde dette. 
- Der skal afholdes en ”Kick-Off”-dag i marts med formål, at programlægge og ressourcebesætte kommende 

års arrangementer. Thomas vil komme med input til, hvordan dette kan arrangeres. Arbejdsgruppe skal 
nedsættes til at planlægge en Kick-Off dag. 

- Derudover var der enighed om, at der skal fokuseres på udviklingen af overgang fra junior til senior sejler. 
- Det skal undersøges, hvordan sejlerskolen kan fastholde de 2. års elever som afslutter kursus i VSK. 

Hvordan kan de motiveres til, at blive inddraget i klubben fremover.  
 

c: Følgende udvalg blev oprettet: 
• Formands-udvalg (til at finde en egnet formandskandidat) 

Steen, Anja, Lennart og Arne. 
• Vedtægts- og kontingentudvalg 

Niels, Annie og Steen. 
• Udvalg for etablering af ung-seniorudvalg – fastholdelsesudvalg – sejlerliv udvalg, der skal skabe 

sammenhæng mellem ungdomsarbejde, sejlerskole, storjoller, så der er tilbud, der kan fastholde 
medlemmerne ud over de nuværende tilbud: 
Kenneth, Lennart, Thomas, Helle (formand) og Steen 
Anja tilkendegav, at hun sammen med John, vil arbejde specielt målrettet på det sociale liv i klubben. 

• Storjolleudvalg 
Claus, Michael, Arne og Kenneth. 

 



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

Næste kontorvagt er onsdag den 13. januar. 
Arne tager næste kontorvagt. Anja vil stå for forplejningen til næste bestyrelsesmøde. 
 
Til orientering for nye bestyrelsesmedlemmer:  
Bestyrelsesmøder afholdes en gang månedligt, bortset fra i juli, den 2. onsdag i måneden. Datoliste udsendes 
sammen med referatet. 
 
Vi har stadig ikke afklaret arrangementet af pensionistsejladsen. 
Anja tager opgaven på sig og starter med at tage kontakt til Henning Carlsen for at få udleveret drejebogen. 
 
Status på fastelavn 14/2-2010 

- John Løvstrøm korrdinerer dette. 
- Fastelavn skal meldes tidligt ud på hjemmesiden – primo januar. 

 
Andre arrangementer 

- Helle og Lennart står som arrangører kommende tangoarrangement. Henrik laver tilmelding på 
hjemmesiden. 

- Førstehjælpskursus kan ikke afvikles på planlagt dato, da instruktøren ikke kan. Lennart får en ny dato, 
som vil blive meldt ud. 
 

Arne indhenter tilføjelser til klubkalenderen, så den kan lægges på hjemmesiden 
 
 

4. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne  
Lennart orienterede om status vedr. el-forsyning til helårsbrugere. Lennart har sammen med et lille udvalg af 
havnebestyrelsen, været på studietur i Rungsted for at se på deres kran- og stativ løsning. 
Desuden orienterede Lennart om, at havnebestyrelsen vil kontakte Arbejdstilsynet, med henblik på at få 
undersøgt havnens arbejdsprocesser ift. bådoptagning og søsætning. 
 
 

5. Salg og køb af både 
Lennart fremlagde situationen omkring køb af ny skolebåd. Der kigges specielt på en meget velholdt Scampi 30 
som allerede er blevet besigtiget. Bestyrelsen har givet accept til, at der kan afgives bud på op til kr. 130.000. 
(delvis dækket via sejlerskolens budget – v. udsættelse af køb af sejl et enkelt år). 
 
 

6. Bordet rundt 
- Annie:  

Girokontoen bør nedlægges, idet den ikke længere bruges til indbetaling fra medlemmerne. Det vil koste 
800,- at overflytte ansvaret fra Rita til Annie, hvilket ikke står i mål med kontoens anvendelse og 
kontostand. Det blev besluttet at nedlægge girokontoen og overflytte indeståendet til bankkontoen. 
 
Opslagstavlen foran Krabben skal ryddes op.  
 

- Lennart: 
Vinsmagnings arrangementet var en succes – der var ca. 35 deltagere.  
 
Til det sociale arrangement med foredrag var der ca. 25 deltagere, og det var også en succes. 
 
Lennart vil gerne oprette en dag-sejlerskole. Lennart laver et oplæg til dette. 
 
Dansk Sejlunion har en stand på den kommende bådudstilling med fokus på sejlerskole og 
sejleruddannelse. Lennart vil gerne bede om tilkendegivelse fra bestyrelsesmedlemmer, som vil være 
med på udstillingen. Helle og Henrik vil gerne assistere. Lennart kan bestyre en stand på hverdage. 
 
 
 
 



Bordet rundt (fortsat) 
Lennart stillede forslag om, at bestyrelsen indstiller til havnebestyrelsen om, at der opsættes en 
opslagstavle ved alle broer. Bestyrelsen tilkendegav at dette er en god ide. Forslaget vil blive fremsat på 
førstkommende havnebestyrelsesmøde. 
 

- Arne: 
Vedr. fotokursus. Peter Ambs har været i kontakt med formanden for en sammenslutning af fotoklubber. 
VSK bliver meldt ind i denne sammenslutning. Dette giver mulighed for at trække på ekspertviden 
indenfor fotoområdet. 
 
 

- Kenneth: 
Kenneth spurgte ind til bestyrelsesmøder, arbejdsgange, forretningsprocesser, ansvar mv. Kenneth vil 
gerne udarbejde et forslag til en alternativ måde, at drive bestyrelsesarbejdet på. Kenneth vil gerne have 
udleveret Niels’ rolle/ansvars beskrivelse sammen med dette mødereferat. 
 

- Helle 
Ovnen i køkkenet i klublokalet er i stykker – isoleringen i ovnlågen har løsnet sig. 
Gråsælerne vil kigge på det. 
Helle efterspurgte en kalender for booking af juniorhuset. Claus meddelte, at kalenderen hænger i 
mellemgangen i Juniorhuset. Helle har konstateret at, der er information på hjemmesiden under 
juniorafdelingen, som er forældet. Thomas vil prøve at få tid til at redigere det – evt. med hjælp fra Henrik. 
Der tages hånd om det. 
 

- Thomas 
Efterspurgte et kursus i redigering af hjemmesiden. Henrik vil aftale med Thomas, hvornår dette kan finde 
sted. 
 

- Steen 
VSK har modtaget tilskud fra Vallensbæk Kommune til, at 2 Søsports SFO pædagoger (Helle og Palle) 
kan komme på sejlerskole. Lennart meddelte, at de ikke har meldt sig til endnu. Steen vil rykke for 
tilmelding. 
VSK har købt 6 havkajakker. Steen opfordrer alle bestyrelsesmedlemmer til at købe januarudgaven af 
Bådmagasinet, idet der er en artikel om VSK’s Søsports SFO. 
 
 

 
Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 23:15 

 
Referent: Henrik Borch 

 
 
 

Liste over datoer for bestyrelsesmøder i 2010 
  
13. Januar 
10. Februar 
10. Marts 
14. April 
12. Maj 
9. Juni 
Sommerferie i Juli 
11. August 
8. September 
13. Oktober 
10. November 
8. December 


