
Referat 
 

for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 11. august 2010 kl. 19.00 
       
Til stede: Steen Hillebrecht, Kenneth Bøggild, Anja Olsen, Arne Larsen, Lennart Larsen, Thomas Degel, 
Niels Larsen og Henrik Borch (Ref.) 
 
Afbud fra: Jakob Nybroe, Claus Iversen, Helle Krogaard, John Løvstrøm, Michael Bernfeld og Annie Nybroe. 
 
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 16. juni  
Referatet blev godkendt, men der er indløbet nogen kommentarer fra bestyrelsen, som skal skrives 
ind i referatet. Steen fremsender kommentarerne til Henrik. 

 
2. Regnskab og budget 

Bemærk, at vi skal lægge budget for det kommende regnskabsår. De forskellige afdelinger 
bør overveje, om der er ændringer i aktiviteterne etc., der vil kunne påvirke budgettet. 
 
For regnskabet i indeværende regnskabsår, blev det besluttet at følge de bemærkninger som Niels 
har fremsendt til bestyrelsen forud for dette bestyrelsesmøde, forudsat disse kan godkendes af 
Kassereren. 
 
Lederne for de enkelte afdelinger – ungdom, skole, kølbåd, generelt – blev pålagt at kommentere 
det nye budget for 2010/2011 i forhold til egen afdeling. Deadline for input er den 23. August 2010. 
 
På grund af kontingent restancer for et større beløb, blev det besluttet at ændre rykker proceduren 
for kontingent. Fremover sendes første rykker ud den 1. April og anden rykker den 1. Maj. 
 
Kontoplanen trænger til at blive revideret og evt. forenkelt i forhold til at kunne vise driften separat for 
de enkelte afdelinger. Niels og Anni vil sammen udarbejde et forslag til en oprydning, hvor man 
lukker konti der ikke bruges mere, konsoliderer konti, der hvor det giver mening, og splitter konti op 
der hvor dét giver mening. Formålet er at øge visibiliteten og læsbarheden af regnskabet. 
 
 

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

Næste kontorvagt er onsdag den 8. september. Niels tager denne vagt. 
Anja tager mad med til næste bestyrelsesmøde. 
 
Aktiviteter, der skal drøftes/planlægges: 
 
- Kapsejladser 

o DM 806 og Ynglinge. Der er pr. 11. August 15 både tilmeldt til 806 DM og 7 både 
tilmeldt til Ynglinge DM. 

 
- Torm-arrangement den 5. September kl. 10-15 

o Der skal bruges hjælpere: 3 instruktører fra sejlerskolen, 2-3 voksne fra 
ungdomsafdelingen og nogen unge sejlere. Lennart og Thomas finder resourcer til at 
hjælpe med dette arrangement. 
 

- Standernedhaling den 30. Oktober 
o Anja og Kenneth har meldt sig som tovholder på standernedhalings arrangementet. 
o Steen har modtaget et forslag fra et medlem om at lave et båd-loppemarked, som en 

aktivitet i forbindelse med standernedhalingen. Kan arrangeres så det finder sted om 
formiddagen og slutter kl. 14 når standeren skal stryges. Bestyrelsen støtter ideen og 
Steen vil følge op på dette initiativ. 

 
 
 
 
 



- Andet 
o Fælles arrangement for Køge Bugt Kredsen vedr. Feva holdsejlads og Tera kapsejlads 

 
o Sejlerskolen arrangerer natsejlads fredag den 27-28 August  

 
o 24 timers sejlads afholdes den 4-5 September. 

 
o Sejlerskolen arrangerer natsejlads fredag den 10-11 September  

 
o Lennart foreslog, at natsejlads konceptet ændres, til at man sejler en på forhånd fastsat 

rute om aftenen/natten fx med Krabben og/eller Spring og afslutter kl. 23-24 således at 
der ikke skal overnattes undervejs. Bestyrelsen bakkede op om forslaget og godkendte, 
at Lennart kan køre videre med forslaget.  
 

o Vinterarrangementer: 
� Tall Ship Race foredrag. Helle og Steen kommer med nærmere information. 

 
� Skands bryggeriet i Brøndby vil gerne komme ned og arrangere ølsmagning og 

foredrag. Lennart koordinerer dette og finder sammen med Skands en fredag i 
november. 
 

� Lennart vil gerne forsøge at holde et arrangement omkring ”Godt 
Sømandsskab”.  
 

� Steen foreslog at der kan afholdes en aften med emnet ”båd elektronik”. Helge 
Petersen har tidligere tilbudt sin assistance og Steen vil spørge Helge om han 
er interesseret i at være tovholder på et sådant arrangement. 
 

� Lennart vil gerne spørge Mogens Larsen om han kan få tid til at afholde et VHF 
kursus i løbet af vinteren. 
 

� Søndags Café konceptet var til diskussion. Der blev ikke truffet beslutning om, 
hvorvidt dette koncept skal fortsætte, men hele processen omkring ideer, 
arrangementer, resourcer mv. skal til drøftelse i bestyrelsen, således at den 
fremtidige strategi for klubben vedr. arrangementer bliver lagt fast i forhold til 
efterspørgsel / mål / midler. 
 

� Fysisk træning. Kenneth undersøger hvilke muligheder der er for at etablere 
faciliteter til at kunne tilbyde fysisk træning. 
 

� Kenneth tager fat i Elmer for at høre om der kan arrangeres foredrag om 
langfart. 
 

� Arne nævnte, at der har været efterspøgsel på at kunne spille Bridge i klubben. 
Der findes endda nogen medlemmer, som instruerer i Bridge. Dette kunne være 
et emne til aktivitetsplanen. 
 

� Der var forslag om, at afholde førstehjælps-kursus som Klubaften. 
 

� Der var forslag om, at undersøge muligheden for at afholde Klubaftener 
sammen med Kano- og Kajak Klubben. 

 
 

4. Orientering fra medlemmerne af havnebestyrelsen  
Medlemmene orienterede om status vedr. Biksen og de igangværende retssager. 
 

 
 
 
 

 



5. Bordet rundt 
 
- Thomas:  

o Drøftelse af regler for brug af vores følgebåde (må de i f.m. fx sommerlejr bruges til at trække 
vandski e.l.?) Bestyrelsen besluttede, at der i fornuftig sammenhæng med fx en sommerlejr, 
kan anvendes følgebåde til at trække gummiringe med. Det vil være op til Thomas at 
håndhæve dette. Bådene må stadig ikke bruges ”generelt” til at trække baderinge eller 
vandski med. 
 

o Vallensbæk Kommunes sommersejlads var en stor succes. 
 

- Steen: 
o Indstilling af medlemmer til DS’ strategiarbejde (selvstændig mail medsendes) 

Kenneth meldte sig til at deltage i dette arbejde 
o Steen har været til møde med borgmester Henrik Rasmussen for en gennemgang af 

Vallensbæk Sejlklub og dens aktiviteter. 
Borgmesteren udtrykte interesse for et evt. Talentcenter i Vallensbæk. 

 
- Kenneth:  

o Vil gerne opfordre havnebestyrelsen til at bede om, at der bliver rydtet op på jollepladsen. 
Arne har taget notat og bringer dette videre. 
 

- Anja:  
o Ansvar og forventninger i forhold til, at man har betalt for at leje/låne udstyr i bådlåneklubben. 

Steen påpegede, at vi er en forening og at prisen for at låne udstyret er et drifttilskud, ikke 
en udlejningsforretning med overskud. Ansvaret for at udstyret virker og er i orden påhviler 
alle – instruktører, elever, lejere mv. 

  
- Thomas:  

o Den ene påhængsmotor på Kegnæs jollerne har gennem det seneste år været genstand for 
at skulle reguleres og skrues på, for at den virker. Både Claus, Thomas og mekanikeren gør 
et stort arbejde for at holde den i gang, men den virker træt og står nok for en snarlig 
udskiftning. 

 
- Lennart:  

o Hvor længe er Krabben forsikret til i indeværende sæson ? Niels undersøger policen. 
o På sejlerskolens instruktørmøde, blev det diskuteret, om aldersgrænsen for deltagelse i 

Sejlerskolen skal sættes ned til 16 år, så det er samme niveau som speedbådskørekort. 
Bestyrelsen godkendte, at Sejlerskolen kan sætte aldersgrænsen ned til 16 år og 
markedsføre produkterne gennem nye kanaler indenfor denne målgruppe. 

 
 
Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:45 
Henrik Borch, Referent. 
 


