
Referat 
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00 
       
Tilstede: Arne Larsen, Annie Nybroe, Lennart Larsen, Steen Hillebrecht, Helle Krogaard Hansen, Anja Olsen, Thomas 
Degel og Henrik Borch (ref.) 
Afbud: Claus Iversen, John Løvstrøm, Michael Bernfeld, Jacob Nybroe og Kenneth Bøggild, 
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 9. December 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

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

 
Næste kontorvagt er onsdag den 10 februar. 
Kontorvagten passes af det koordinationsudvalg, som holder møde samme dag. 
 

• Sejlerskolearrangement – Tangoaften. 
Der er 24 tilmeldte. Helle koordinerer det praktiske. 
 

• Status på fastelavn – den skal lægges på hjemmesiden nu. 
John har meldt fra som koordinator. Thomas overtager. Henrik lægger fastelavn på hjemmesiden. 
 

• Dato for Kick-Off 
Kick-Off afholdes den 24. April kl. 12-14, så det kan foregå inden standerhejsningen. 
 

• Standerhejsning – og –fest 
Anja foreslog, at der arrangeres en fest om aftenen den 24. April ifm. standerhejsningen. Bestyrelsen 
bakkede op om forslaget og Anja koordinerer det videre forløb.  
 

• Ny dato for 1. hjælps-kursus 
Datoen er fastsat til 17. Februar kl. 19. Hjemmesiden rettes til og tilmelding gøres klar. Der skal ikke 
betales gebyr for tilmelding. Motto: ”Red dig selv – tag din nabo med til førstehjælp” 
 

• Status på planlægning af stand på Både i Bella 
Lennart har fået omkring 10 tilkendegivelser på at være med til at stå på standen. Der er 4 andre klubber, 
som er med til, at bemande den fælles DS stand, så VSK’s bidrag er flot i den sammenhæng. Lennart 
taler med Steen Wintlev-Jensen fra DS for at koordinere vagterne. 

 
Andre arrangementer: 
VSK Grand Prix: Datoen for stævnet blev fastsat til den 29. – 30. Maj 2010. 
 
Dagsejlerskole: Lennart har en ide om, at oprette en dagsejlerskole, med koncentreret undervisningsforløb, som 
løber over kort tid. Lennart fremlagde de økonomiske aspekter, og da en dagsejlerskole vil kunne drives med 
overskud, bakker bestyrelsen op om forslaget og giver Lennart bemyndigelse til at fortsætte med planlægningen. 
 
Søndags-Café: Helle foreslår at VSK kunne være vært for en form for søndags-cafe, hvor der holdes åbent i 
klubben hver søndag mellem kl. 10 og 12. Konceptet fungerer med succes i andre sejlklubber. Bestyrelsen synes 
det er et godt forslag, der godt kan igangsættes, når der er resourcer i overskud til at drive det. 
 
Arne indhenter tilføjelser til klubkalenderen, til hjemmesiden 

 
 
 
 
 
 
 



3. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne  
Orientering til bestyrelsen fra Lennart vedr. strømafbrydelse den 1. Januar samt status for brugerbetaling af el. 
 
 

4. Salg og køb af både 
Sejlerskolen har købt en Scampi 30 til 125.000,- i Vedbæk. Den søsættes i weekenden den 24. – 25. April, 
hvorefter den sejles til Vallensbæk. Lennart har udarbejdet et forslag til et regelsæt for brug af båden, som 
rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne for redigering og kommentarer. 
 
 

5. Henvendelse vedr. brandfare i klubhuset 
Et medlem har henvendt sig og gjort opmærksom på mulig brandfare ved vores el-radiatorer på grund af bordben 
og –duge, der er meget tæt på. 
Formanden vil tale med Lennart fra Restaurant Krabben, og bede ham og personalet være opmærksom på, at 
bordopdækning ikke dækker for radiatorer og dermed skaber en potentiel brandfare. 
 
 

6. Sponsorer på hjemmesiden 
Vi skal have gjort status på, om de sponsorer, der ligger på hjemmesiden har betalt. Hvad er prissætningen for 
blot at komme på ?  
Niels retter henvendelse til North Sail og Hovmand og Larsen, for at tilbyde fornyelse af sponsorlogo for samme 
betingelser, som de blev optaget under tidligere. Øvrige sponsorer på hjemmesiden bliver stående under de 
betingelser der er sat ind på i forvejen. 
 
 

7. Årbog 
Er der nogen, der har hængepartier? 
Input til årsplanen. Hvad mangler? (udkast til årsplan fra Peter Ambs vedlægges som bilag) 
Alle input er afleveret, med undtagelse af Helle, som skulle have været interviewet af Erik Skipper Larsen. Helle 
vil rette henvendelse til Erik Skipper og arrangere et interview. 
 
 

8. Bordet rundt 
Annie:  
Er ved at sætte sig ind i de forskellige opgaver som Kasserer. Mangler stadig adgang til banken. 
 
Lennart:  
Der er 8 ledige pladser på sejlerskolen og der er 3 instruktører i ”overskud” i år. Der afholdes instruktørmøde 
lørdag den 16/1 omkring certificering af VSK’s sejlerskole. 
 
Helle:  
Foreslår at der oprettes en Gastebørs på hjemmesiden. Webmasteren vil overveje en løsning, men det er et 
koncept, der bør udtænkes og planlægges nærmere inden konstruktionen på hjemmesiden påbegyndes. 
Helle orienterede om Tall-Ship race, hvor ungdomssejlere har mulighed for at melde sig til som gast. 
Forslag til en fælles Internet kalender vedr. arrangementer i VSK og i andre klubber. 
 
Steen: 
Der er meldt en del nye medlemmer ind i klubben. Steen vil sammen med Niels arrangere en introduktionsaften 
for disse nye medlemmer. 
Invitation til generalforsamling i Dansk Sejlunion den 20/3 på Hotel Nyborg Strand. Steen forsøger at finde tid i 
kalenderen til at deltage. 
 
Møde vedr. Folkeoplysningsudvalget, hvor der skal vælges nye repræsentanter. Anja og Steen deltager, hvor de 
sammen med VKKC vil søge at få en repræsentant for de to klubber valgt ind. 
 
 

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:25 
Henrik Borch, Referent. 


