
Referat 
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 14. april 2010 kl. 19.00 
       
Tilstede: Michael Bernfeld, Annie Nybroe, Lennart Larsen, Niels Larsen, Thomas Degel, Arne Larsen, Helle 
Krogaard Hansen, Claus Iversen, Steen Hillebrecht, Henrik Borch (ref.) 
 
Afbud: Kenneth Bøggild, Anja Olsen, John Løvstrøm. 
 
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den  10. marts 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 

 
2. Regnskab og budget 

Under dette punkt forventes Niels Larsen at deltage. Bilag til punktet er udsendt af Niels. Vi skal 
forberede os på en revision af budgettet i tilfælde af skridende indtægter.  
 
Overblik over indtægter. 
- Kontingenter. Der er en del restancer, som er medvirkende til, at indtægterne på nuværende 

tidspunkt er lavere end budgetteret. 
- Forpagtningsafgift. Såfremt tendensen fortsætter, ser det ud til at forpagtningsafgiften kan nå 

omtrent samme niveau som sidste år. Det vil i så fald være et stykke under dette års budget. 
- Jolleleje. Der er en del restancer vedr. jolleleje, idet lejerne er tilbageholdende med at betale så 

tidligt på året, inden sæsonen går i gang. Thomas vil sørge for, at der indføres kontrakter på 
jolleleje, som skal sikre at både VSK og lejer underlægges fælles betingelser for leje og betaling. 
Niels sørger for at få udarbejdet/indhentet et forslag til en kontrakt. 

- En gennemgang af regnskabet viste flere udgiftsposter, som kan reduceres eller helt fjernes. 
- Steen mindede om, at der skal ske en gennemgribende oprydning i kontoplanen inden næste 

regnskabsår. 
 

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

 
Næste kontorvagt er onsdag den 12. maj. 
 
Sidste finpudsning af Standerhejsningsdag:  
• Kapsejlads. Der skal tilmeldes minimum 6 besætninger. Henrik sørger for nyhedsbrev og 

tilmelding. Arne koordinerer kapsejladsen. Tilmelding senest 3 dage før. 
• Kick-Off. Thomas sørger for nogen skilte til bordene, som indikerer det emne, som gruppen 

ved bordene skal behandle. 
• Standerhejsningsfest. Der er p.t. 39 tilmeldte. Der udsendes et ekstra separat nyhedsbrev 

om hele standerhejsningsdagen. 
• Helle laver en planche i A1 format til et gadeskilt, som vil vise programmet for aktiviteterne 

på standerhejsningsdagen.   
 

             Vallensbæk Grand Prix 
- VSK Grand Prix afholdes den sidste weekend i Maj. Der påregnes at skulle bruges 2 baner. 

Steen opfordrer frivillige til at være behjælpelig med afvikling og håndtering af grej. Steen laver 
et oplæg til Notice of Race. Arne færdigredigerer oplægget og tilføjer sejladsbestemmelser. 
Arne, Claus, Michael og Henrik tilkendegav, at være villig til at hjælpe på vandet. Der skal 
sandsynligvis bruges et par frivillige mere. 

 
Den nye Skolebåd – Scampi 30 
- Dåbsdag for den nye skolebåd bliver den første sejlerskoledag. Mandag den 3. Maj, vil den 

nye Scampi officielt blive døbt og Steen har indvilget i, at komme og døbe båden og sige et par 
ord. Alle elever og instruktører inviteres til begivenheden, som vil blive annonceret i et 
nyhedsbrev samt på hjemmesiden. Henrik laver invitation og inkluderer i nyhedsbrev. 
 

”Kom og Sejl”-dag. 
- Ungdomsafdelingen afholder ”Kom og Sejl” dag den 5. Juni kl. 12-16. Konceptet er, at 

publikum udefra, kan komme en tur på havnen og prøve og komme ud og sejle. Thomas er 
tovholder på planlægning af dagen. Sejlerskolen stiller en 806 med instruktør til rådighed. 



4. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne  
Arne, Lennart og Henrik orienterede om følgende: 
- Forhold omkring Biksen, hvor der i den nye sæson flyttes rundt på legeplads og bænkhuse, 

samt etableres ny indgang i butikkens Syd-Vest facade. 
- Henvendelse fra DSRS – et søredningsselskab – som ønsker at etablere en redningsstation i 

Vallensbæk Havn. Bestyrelsen i VSK er positive overfor ideen, forudsat den ikke kræver 
økonomisk eller administrativt engagement i selskabet. Havnechefen har fået til opgave at 
indhente yderligere information fra selskabet. 

- Vanddybden ved havneindsejlingens nordlige molehoved er kun ca. 1,20 mtr. Der er bestilt 
uddybning, som påbegyndes 15. Juni. Indtil da udlægges der grønne sømærker for at markere 
det lave område. Indskyderne og iverse medier er underrettet. Der vil komme en notits i EfS. 
 
 

5. Regler vedr. udlejning af klublokalet 
Der har været konstateret problemer med, at Restaurant Krabben har booket flere arrangementer 
end den kvote, der er aftalt i kontrakten. Hvordan undgår vi det i fremtiden. Der har også været 
andre problemer med medlemmer, der har lejet lokalet og ikke gjort ordentlig rent efter sig. Også 
problemer med service, der slås i stykker. Hvordan strammer vi op på procedurerne? 
 
Annie og Niels tager en snak med Restaurant Krabben omkring den almene rengøring i klublokalet. 
Bestyrelsen støtter praksis omkring tilbageholdelse af depositum, i tilfælde af, at rengøring ikke er 
foretaget ordentligt. Der søges efter personale, som vil forestå rengøring efter udlejning i tilfælde af, 
at efter-rengøring er nødvendig. 
 
 

6. Bordet rundt 
Annie:  
- Annie beder bestyrelsen om, at alle i bestyrelsen sender sit bank reg. nr og kontonummer til 

Annie på adressen anybroe@csc.com 
- Søndags-Caféen gav et overskud på 71,-. Der mangler nogen til at bage kage til næst- 

kommende søndag. Søndags-Café annonceres på hjemmesiden. Der afholdes Søndags-Café 
søndag den 18. April, 25. April og 2. Maj. 

 
Arne: 
- Arne foreslog at opstille små café borde på reposet på 1. Sal på juniorhusets sydfacade. Lennart 

sørger for at anskaffe små borde og 8 stole der kan tåle vejrliget. 
 
Helle: 
- Helle kommer ikke til de bestyrelsesmøder som finder sted om onsdagen i den periode, hvor der 

er kapsejlads, idet Helle sejler onsdagskapsejlads i Match28. 
- Helle har 11 mennesker med til Tall Ship’s race 
- Sommerhistorier. Helle forelagde en ide om, at man kan fortælle sin sommerhistorie ved et VSK 

klubarrangement. Steen vil gerne lave et oplæg baseret på stikord, som Helle leverer. 
 
Lennart: 
- Match28 om onsdagen. Lennart lancerede et koncept, hvor 2. Års elever der sejler andre dage 

end onsdag, kan melde sig til onsdagskapsejlads i Match38 for halv pris. Der er allerede 
tilmeldinger.  

- Forsøger at få et foredrag med smagning i stand med bryggeriet Skands i Brøndby. Det tænkes 
afviklet sidst i november måned. Lennart fastsætter den endelige dato i forhold til, hvornår 
Skands kan medvirke. 

 
Steen: 
- Steen har deltaget i Dansk Sejlunion’s generalforsamling, hvor der blev valgt en ny formand. 
- Steen har skrevet et lykønskningsbrev til Vallensbæks nye borgmester Henrik Rasmussen. 
- Sejladsarrangement. VSK har til gengæld for Nordea’s fortsatte sponsorat til VSSC, forpligtet sig 

til at afholde et sejladsarrangement for Nordea, á la det VSK afholdt for Torm. Dato og andre 
detaljer omkring arrangementet kendes endnu ikke. 

 
 
 

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:35 
Henrik Borch, Referent. 


