
Referat  
 

fra bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 10. november 2010 kl. 19.00 
       
Til stede: Arne, Annie, Niels, Steen og Jørgen Tjellesen (gæst) 
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 6. Oktober 
 

Godkendt 
 

2. Forberedelse af generalforsamlingen  
Praktiske forberedelser i usorteret rækkefølge: 
- Projektor/Powerpoint: Steen tager imod input fra Annie (Niels laver PowerPoints – Steen sender 

PP fra sidste år til Niels). Steen sørger for PC. 
- Stemmesedler: Niels laver dem. 
- Registrering, Annie og (Rita – hvis hun siger ja). 
- Drikkevarer 
- Opstilling af borde og stole – Alle møder en time før til opstilling 
- Lyd ? Claus sørger for båndoptager/diktafon og lyd 
- Andre opgaver ? – Steen får billede af Claus Voigt 
- Henrik Borch tager referat. 
- Steen sørger for vin /gavekort (200 kr.) til de fleste afgående bestyrelsesmedlemmer. 

 
 

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

NB: NÆSTE MØDE ER FLYTTET TIL ONSDAG DEN 1. december. Traditionen tro spiser 
bestyrelsen middag sammen den aften i Krabben. 
 
- Den kommende formand skal sørge for snaps til gråsælernes julefrokost den 8. december 

 
 

4. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne  
Arne orienterede om seneste tiltag i havnen. 
 
 

5. VSSC – Jørgen Tjellesen deltager under dette punkt 
Det ser ud til, at der bliver 4 sejlerskolehold på M28 til næste år. 
 
JT opfordrer til, at der arbejdes hen imod, at ”seniorsejlerskole-elever” undervises, så de selv bliver 
klar til at bruge M28’erne selvstændig. 
 
Mht. vedligeholdelse: Ungdomsholdet (duelighedsbevis) står for vinterklargøringen af den ene af de 
tre både. JT efterlyser at der udpeges en bådsmand til hver båd – mod fri sejlads – der står som 
ansvarlig for vedligeholdelsen. 
 
Bestyrelsen lægger op til, at sejlerskolen sørger for vinterklargøring af en båd, mens Arne gav 
tilsagn til, at gråsælerne tager den 3. båd. 
 
Jørgen laver ”stillingsbeskrivelse” til, hvad det indebærer at være bådsmand. Inkl. hvad belønningen 
for det er – fri sejlads en gang om ugen + evt. et angivet antal weekend-sejladser. 
 
JT foreslog, at sejlklubben går ind i udlån af M28-bådene. Fx til pris svarende til en sæson i 
sejlerskolen. Jørgen vurderer fortsat individuelt, hvem der kan godkendes. 
 
JT ytrede ønske om indkøb af en gasgrill. Bestyrelsen godkendte indkøb af 1 stk. rustfri stål grill.  
 



Idé til fastholdelse af medlemmer, der har taget duelighedsbevis i sejlerskolen: En seddel med liste 
over tilbud i klubben efter sejlerskolen. 
 
Jørgen fortalte, at han har mulighed for at få et gavekort til ride-centret for to, hvis vi har brug for 
nogen form for præmier. 
 
 

6. Bordet rundt 
- Arne orienterede om, at han i dag har afgive ordre på 2 varmepumper inkl. automatik og 

installation til klubhuset for 42.000 kr. Beløbet ligger inden for det oprindelige budget fra 
klubhusrenoveringen – pengene er afsat i budgettet. Investeringen skal ses i lyset af, at vi 
bruger ca. 30.000 kr. på el varme. Det forventes, at vi vil kunne nedbringe denne udgift med 
50%. Dermed vil de være tjent hjem på to år. 
 

- Steen orienterede om, at vi får et tilskud fra kommunen på knap 25.000 til uddannelse af 
ungdomstrænere. 
 

- Annie gentog sin opfordring til bestyrelsesmedlemmerne, om at bruge de afregningsblanketter, 
som Henrik har udsendt. Annie forbereder et specielt afregningsværktøj til stævner og fester. 
 

- Annie opfordrede desuden til, at alle, der bestiller noget hjem, hvor vi kan vente os en større 
regning, giver hende besked, så hun er klar til at betale, når fakturaen kommer. 
 

- Steen takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og nogle gode konstruktive møder og ønsker 
den kommende bestyrelse god vind ;-) 

 
 
Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 20:30 
Referent: Steen Hillebrecht 
 


