
Referat  
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 21. oktober kl. 19.00  
       
Til stede: Arne, Claus, Lennart, Thomas, Annie, Rita, Anja, Steen, Henrik. (Helle deltog som gæst fra 20.10) 
Afbud fra: Jakob, Michael, John og David 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. september 2009  
Referatet er godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 

 
2. Generalforsamling 26/11 - checkliste 

 
- Kandidater til opstilling – aftalerne er på plads. 

     
-     Næstformand: Genvalg af Arne Larsen  

 
-     Sekretær: Henrik Borch overtager sekretærposten. 

    
-     Bestyrelsesmedlemmer: Valg af Anja Olsen (i stedet for Annie Nybroe, der foreslås som kasserer) 

Genvalg af: Claus Iversen, Michael Bernfeld og Thomas Degel som bestyrelsesmedlemmer. 
 

-     Suppleanter: Helle Krogaard og Kenneth Bøggild. 
 

-  Revisorer og én suppleant 
-  Kan vi igen foreslå genvalg af Anders Fogh og Bent A Madsen som revisorer og Bjarne Nielsen som 

suppleant ?  Rita ringer til Anders og Bent og Arne ringer til Bjarne for at få bekræftet om de 
genopstiller. 
 

-  Bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn’s bestyrelse 
-  VSK skal vælge fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene vælges af samtlige medlemmer af 

Vallensbæk Sejlklub, mens de øvrige vælges af klubbens havneindskydere. 
 

-      Følgende havnebestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Henrik Borch, Lennart Larsen, Joel Wedell og Finn Larsen. 
 

-      Bestyrelsen foreslår valg af følgende kandidater: 
o Henrik Borch - opstiller som kandidat valgt af alle medlemmer. 
o Lennart Larsen, Peter Linnet og Jens Cronval - opstiller som repræsentanter for indskyderne. 
o Anja Olsen, Eduard Lee, Claus Iversen og Jens Øelund – opstiller som suppleanter. 

 
-  Dirigent: Helge har meldt afbud. Erik Skipper har givet betinget tilsagn. Det undersøges om Niels 

Larsen vil være dirigent. Det vil han. 
 

-  Referent: Henrik Borch 
 

-     Forslag fra medlemmer: Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 

-  Regnskab og budget: Det reviderede regnskab blev underskrevet af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

-  Forslag om familiekontingent og revidering/modernisering af vedtægter. Efter generalforsamlingen 
nedsættes der et udvalg der skal arbejde med disse emner. 
 

-  Beretning: Der mangler input om gråsælerne og kapsejladsafdelingen. Beretningen færdiggøres i 
løbet af uge 44 og gøres klar til udsendelse i uge 45. 
 

 



3. Kapsejladser  
 
Klubben har accepteret at afholde DM for 806 og DM for Ynglinge i August 2010. 
VSK er af Bjørn Westergaard blevet spurgt, om vi vil være med i en gruppe af klubber i Sundet- 
området, som går sammen om at afholde større stævner. VSK vil drøfte henvendelsen med Bjørn 
Westergaard. 
 

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

 
Næste kontorvagt er onsdag den 11. november 2009. Steen Hillebrecht tager denne. 
 
Andre aktiviteter:  

- Standernedhaling – sidste detaljer: 
o Forplejning er indkøbt.  
o Der er tilmeldt 5 besætninger til 2 både. Den tredje båd er lejet ud til Skovshoved den 

pågældende weekend. Arne planlægger et setup for afvikling af kapsejladserne. 
 

- Deltagelse i klubseminarer – Vallensbæk Kommune og Dansk Sejlunion.  
o Anja og Lennart deltager i Vallensbæk Kommunes seminar.  
o Steen deltager om lørdagen i DS seminaret i Dalum, hvor Steen har et indlæg om SFO 

projektet. 
 

- Andre aktiviteter ?   
o 6/12 juleafslutning i ungdomsafdelingen. 
o Arne foreslår at der oprettes nogen ”mad-hold” på 6-8 personer, som indkøber, forbereder og 

indtager maden på givne aftener i klublokalet. Arne vil gerne lave et oplæg som kan 
annonceres på hjemmesiden. 

o Thomas foreslår at der i foråret afholdes et Kick-Off for bestyrelsen og klubbens medlemmer 
med det formål at få bestemt nogen af de aktiviteter der skal afvikles i løbet af 
sommermånederne. 

o Lennart annoncerede en række aktiviteter i sejlerskolen, som bliver afviklet i løbet af vinteren 
og foråret. Bestyrelsen mener disse kan være af interesse for alle klubbens medlemmer og 
ikke bare sejlerskolens elever. Lennart og Helle vil vurdere om de evt. kan afvikles som ekstra 
klubaftener under mottoet: Sejlerskolen inviterer. 

o Arne indhenter tilføjelser til klubkalenderen, så den kan lægges på hjemmesiden 
 

 
5. Salg og køb af både og joller samt andet. 

 
- Salg af Ynglinge 
  Susan Himmelblå er sat til salg. Der er indkommet 3 henvendelser og der bliver formodentlig en fremvisning 
  i weekend. Oplysninger på den hvide Yngling får Steen i form af målerbreve som udleveres på mødet. 
 
- Laserjollen er solgt for 1300 kr. 
 
- Køb af skolebåd 
  Lennart har kigget på en Dufour 2800 fra 1978 med en saltvandskølet dieselmotor til ca. 70.000,- som ligger i 
  Ishøj. Den skal have ny motor til ca. 38.000,-. Der er også kig på en Ohlson 29 fra 1974, som ligger i Lerkil i 
  Sverige. Den har ferskvandskølet dieselmotor. Den står til til 130.000 SEK. Lennart tager til Lerkil på søndag 
  sammen med arbejdsgruppen. Bestyrelsen giver arbejdsgruppen mandat til at handle indenfor rammerne af 
  de her nævnte beløb. 

 
- Køb af Feva Trailer 

Thomas ønsker bevilling til indkøb af en trailer til transport af 3 Feva Joller. Den koster kr. 15.000,- 
Der fremkom andre forslag såsom transport på tagbagagebærere på personbiler eller leje af en 3.500 Kg. 
Lastbil / kassevogn til formålet. Beslutningen blev udskudt for at Thomas og Steen kan undersøge de 
forskellige forslag i praksis. 
 



6. Havnen – orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne 
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 5. November. 
Bestyrelsen skal på studietur til Roskilde Havn for at se deres kran/stativ system demonstreret. 
 
 

7. Bordet rundt 
Lennart: Har ringet til Herslev Sejlklub og sprugt til samarbejde mellem klubbernes sejlerskoler. Herslev vil 
gerne indlede dialog om at konkretisere nogen af ideerne om samarbejde. 
Anni: Vil gerne fritages for at stå for maden. Anja og Helle organiserer fremover. 
Arne: Arbejdet med koordinering af kontingentopkrævning har resulteret i, at havnen har tilbudt at 
kontingentopkræve for de medlemmer af VSK, som også er indskydere. VSK skal aflevere en liste til 
havnekontoret. 
 
Rita: Oplyser om de nye kontingentsatser for 2010. Henrik lægger disse på hjemmesiden, så snart de 
godkendes af generalforsamlingen. 
 
Helle: Stiller forslag om at der udarbejdes en velkomstfolder mere orienteret mod forældrene Velkomstfolderen 
på hjemmesiden er rettet både mod forældre og børn, men der mangler en mere forældrerettet folder, som kan 
belyse forholdene omkring frivilligt arbejde m.m. 
 
Thomas: Afvikling af Kredsmesterskab var en succes trods vejret. Der var mere end 50 sejlere med.  
Der ønskes et whiteboard sat op på væggen mellem de 2 omklædningsrum. Lennart og Thomas kigger på 
dette. 
 
Steen: VSK er blevet tilbudt at købe 6 stk. kajakker af Torm til kr. 5.000,-. Steen har accepteret dette tilbud 
som kan trækkes fra ungdomsafdelingens budget. 
Forespørgsel fra Kurt Hockerup om udlån af klublokale til afholdelse af et udvalgsmøde. Bestyrelsen har 
accepteret at lokalet udlånes vederlagsfrit. 
 
 

Bestyrelsesmødet afslutttet kl. 21:50 
 
Referent: Henrik Borch 
 

 


