
Referat 
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 12. marts 2008 kl. 19.00 
 
 
Afbud fra: Anja Olsen, Lennart Larsen, Michael Bernfeld, Jakob Nybroe, Rasmus K., John Løvstrøm 
Deltagere: Arne Larsen, Anne Reusch, Claus Iversen, Thomas Degel, Annie Nybroe, Steen Hillebrecht, Rita Ambs 
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 13. februar (nyt referat med Rasmus’ fremsendte ændringer 
vedlagt). 
Referatet blev godkendt. 

 
 
2. VKSs jubilæum – VSK50  

Teksten til invitationen er klar. Sendes med til grafikeren til layout. 
Budget for festen bliver eftersendt til medlemmerne. 
Jubilæumsstanderne er ankommet. Bliver fordelt løbende. 
T-shirts er bestilt – 200 stk. Bliver uddelt til aktive medlemmer. 
 

3. Henvendelse fra Danboat/DYMC vedr. Ud og sejl en dag den 5 juni Grundlovsdag 
Landsdækkende arrangement fra Danboat og Dansk Sejlunion. 17 havne deltager i år. 
Lennart har givet tilsagn om at deltage med instruktører fra sejlerskolen. Ungdomsafdelingen er også frisk. 
VSK vil gerne deltage i arrangementet. Steen tager kontakt til Axel Waltersdorph fra DYMC. 
 

4. Kapsejladser 
a. Finn-VM   
Afventer næste møde 
 
b. DM for div. klasser 
Afventer næste møde 
 
c. Ungdomsstævne 
Åbent jollestævne (Optimist) 31.5 til 1.6.08. Vallensbæk grand prix i samarbejde med Brøndby. 
Claus, Arne og Rasmus står for arrangementet. 
 

5. Hjemmesiden 
Vigtigt at Niels Larsen bliver mere synlig på hjemmesiden mht. kontaktinformationer, så bestyrelsen ikke får de 
henvendelser, Niels skulle have haft. 
Flere medlemmer kan ikke komme på den nye hjemmeside. Steen skriver vejledning i kommende nyhedsbrev 
til medlemmerne. 
 

6. Budgetopfølgning – herunder løbende adgang til budgettet. 
Adgang via intranet eller lign. Er ikke en mulighed vi vil gøre brug af pt. 
Det blev besluttet, at budgettet fremover sendes ud sammen med indkaldelse til bestyrelsesmøder. 
 
Der er medlemmer der ikke har betalt. Der vil blive sendt rykkere på beløbene samt der opkræves et 
rykkergebyr på 100 kr. såfremt det er havneindskydere. Steen advarer skyldnere i nyhedsbrev, der udsendes. 
 
 

7. Orientering vedr. renovering af klubhuset 
Arne orienterede. Der er lavet en tilstandsrapport af Teknologisk Institut. 
Renovering af facaden mod havnen: Tagrenden skal dimensioneres op. Under terrassen på 1. Sal er der fald 
ind mod huset. Dette skal laves om, så hældningen går væk fra huset. Spørgsmålet er om løsningen skal være 
helt eller delvis tæt. Det blev besluttet at vælge den tætte løsning. 
Der skal foretages nogle forundersøgelser ang. Isolering, råd og svamp. 
Arne og Peter arbejder videre med byggeprojektet og vælger den mest egnede udbudsform. De orienterer 
løbende bestyrelsen. Forventet opstart fra september. 



 
 

8. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt 
Næste kontorvagt: Arne. 
Datoer for bestyrelsesmøder lægges i aktivitetskalenderen. 
Pinseturen arrangeres af Lilo og Frank Kristensen. John Løvstrøm kobles på. Steen tager kontakt til John og 
Frank og Lilo. 
 
Arne indhenter tilføjelser til klubkalenderen, så den kan lægges på hjemmesiden 
 
 

9. Sportssejlerskolen – dato for kommende kurser 
Det blev besluttet at få arrangementet bliver planlagt til afholdelse i september. F.eks over 2 weekender. 
Arb.gruppen sørger for planlægning. Arne, Michael, Jacob og Rasmus. 
 
 

10. Bordet rundt 
Steen: 
• Henvendelse fra DS vedr. ungdoms-matchrace-arrangement. Har kontaktet Jørgen Tjellesen. Afholdes en 

fredag til søndag. Jørgen er meget positivt indstillet. 16.-18. maj måned blev foreslået. Steen melder 
tilbage til DS. 

• Mail vedr. vindmøller ved Avedøre Holme. Mødet er afholdt. 
• Mødet med borgmesteren. Steen og Arne har holdt møde med Kurt Hockerup d.d. Der bliver en løsning til 

klubbens fordel ang. Teltleje ifm. DM i august. 
Ifm. jubilæet modtager VSK iflg. Hockerup en gave på ikke under 15.000 kr. 
Forespurgt om mulighed for samarbejde med kommunen om en kommunal ansat medarbejder tilknyttet 
ungdomsklubben eller ungdomsskolen, der udbyder sejladsaktiviteter for kommunens unge og samtidig er 
klubbens ungdomstræner, var borgmesteren meget velvillig. Ville sende vores henvendelse videre til 
ungsomdskolens leder. 
Ansøgt om 50.000 kr. i årligt tilskud til ungdomsafdelingen. 

• Møde i DS jf. invitation. Klaus deltager. 
• VSK’s årbog er udsendt til medlemmer og omdelt til alle husstande i Vallensbæk. 
• Lennart har foreslået indkøb af nyt lærred til klublokalet – pris 2000 kr. Indkøbet blev bevilget. 
• Claus - Nye indkøbte motorer er stort set installeret. 
• Thomas – 28. til 29. juni tager ungdomsafdelingen på langtur til Skanør. Sommerlejr i Stege i uge 32. 
• Thomas tager kontakt til Hans Peter, Vallensbæk kommune, ang. dato for VM i SKP 

 
 
Tak for i aften  

Anne Reusch 
 

Kommentar [SRH1]: Jeg kan ikke 
huske, hvad invitationen gik ud på. 
Claus giver du lige en uddybning? 
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