
Referat  
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 10. september 2008 kl. 19.00 
 
 
       
 
1. Godkendelse af referatet fra mødet den 13. august 

NB: der er foretaget en ændring under punkt 4 – sportsejlerskolen: Det er Arne og ikke Rasmus, der er 
ansvarlig for koordinering med Jørgen Tjellesen.  
 
REF. Referatet blev godkendt 

 
2. Næste års budget 
Rita præsenterede endeligt udkast til budgettet.  
  
Arne havde gennemgået budgettet for mulige besparelser, som Rita indarbejder i budgettet og udsender til bestyrelsen 
til godkendelse pr. mail. 
 
Der skal findes 177000 i besparelser - se Ritas følgebrev, udsendt sammen med referatet. 
 
Arne fremlagde følgende punkter: 

 10000 kr. kan spares på posten for vimpler 
 Afskaf klubbens fastnet telefon og anvend IP telefon (Niels flytter abonnementet efter aftale med Steen - 

skift fra TDC og til Cybercity) 
 Indtægt fra lån af optimister 12.000 kr. 
 Ynglingebudgettet kan skæres ned med 6.000 kr. (bl.a. ændring af forsikring, så det kun er ansvarsforsikring) 
 Kølbådsudvalg kan ændres, så resultatet går i 0 kr. 
 Fælles aktiviteter nedskæres med 2.000 kr. for og ender på 18.000 kr. 

 
Bestyrelsen besluttede at igangsætte salg af spækhuggeren. Priside: 50.000 kr. Lennart forestår salget, hvorefter 
klubben anskaffer en egnet erstatningsbåd – fx en Maxi 77. 
 
Steen foreslog indførelse af familiekontigent, så vi kan tiltrække flere ungdomsmedlemmer og evt. ægtefæller. 
Forslaget optages til diskussion efter generalforsamlingen. 
 
Forsikringsforhold for hjælpere ved klubbens aktiviteter: Lennart gjorde opmærksom på, at klubbens forsikring kun 
dækker klubbens medlemmer. Det gælder også ansvarsforsikring, hvilket er vigtigt i forbindelse med arbejdet i 
ungdomsafdelingen. 
 
  
3. Nyt om aftale med Restaurant Krabben 
Formanden gennemgik et oplæg til aftalen. Der er ikke mulighed for at skyde flere penge i projektet, hvorfor det 
foreslås, at Krabben selv finansierer ændringer som led i forpagtningsafgiften. Der er forslag om at gøre balkonen på 1. 
sal 1 m. bredere, kombineret med en glasvæg mod havnen. Dette bil give Krabben 80 kvm. Ekstra, der kan afvendes til 
helårsbrug. Bestyrelsen havde ingen indvendinger mod fremlagte model. 
  
 
4. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt 

 
Status på  vinteraktiviteterne.  

 Yachtskipperkursus Lennart undersøger elevgrundlag 
 Medlemsaften om motorvedligeholdelse i januar - Lennart undersøger ved Tempo både Ishøj 
 Foredrag om Havhingsten Steen er tovholder gennemføres i februar 
 Regelaften ved Søren badstue – gennemføres i marts 
 Vinsmagning ved Frede i november – Invitation er stort set klar 
 Udflugt til Stevnsfortet og glafiberkurset. Gennemføres på lørdage Anja tager Stevnsfortet og Arne tager 

Glasfiber kursus 



 Masten af tur den 11 oktober Arne og Klaus (Steen lægger invitaton på hjemmesiden) 
 Vinter træning (ungdom) søndage 1300-1600 start: uge 43 
 Ungdoms afd svømmeprøve 09. apr. 
  

 
 

 
Næste kontorvagt er onsdag den 8. oktober 2008 kl. 18.00 – 19.00. Den tager John. 
 
 
5. Seneste nyt fra VSSC 
Regnskabet giver mulighed for div. indkøb bl.a. nye sejl. Dermed løber økonomien rundt. 
Samarbejde mellem VSSC og sejlerskolen: Sejlerskolen tager sig af forårsklargøringen mod at inddrage M28'erne i 
undervisningen – især kapsejladskurset. Afregning mellem klubben og VSSC sker, så det er til begge parters største 
fordel. 

 
 

6. Kapsejladser – seneste nyt  
Rosende omtale fra deltagerne 

 
7. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne 

Herunder henvendelse vedr. nøglekort 
Joller og brug af havnens kran.  
Oprydning af bådestativer. 

 
8. Etablering af søsports-(S)FO i samarbejde med kommunen og kajakklubben 

Steen redegjorde for indholdet af mødet ved kommunen 
24 SEP afholdes næste møde. Alle forbund bakker op om sagen. Oprettelse af følgegruppe ved 
bestyrelsen.  

 
9. Bordet rundt 

Budget og regnskab klar til næste møde 
køb af kogeplade til juniorhus ved Claus og Steen 
ingen sportssejlerskole 
Rasmus forlader bestyrelsen ved næste generalforsamling 
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