
  Vallensbæk Sejlklub 

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 23. marts 2011 kl. 19:00 Ref. 2011-02 

Tilstede Helle, Claus I., Arne, Henrik, Michael, Lennart, Annie og Anja 

Fraværende Thomas, Claus A., Kenneth, Niels 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2011 

Referatet blev ikke godkendt, da det færdige referat ikke var klart. Henrik færdiggør det sidste 

referat og sender det til godkendelse hos bestyrelsen med efterfølgende publicering på 

hjemmesiden. 

 

2. Økonomi – status på klubbens regnskab/budget  

Annie udtrykte bekymring for, at der er indløbet en udmeldelse af klubben, hvor vedkommende 

ønsker kontingentet retur. Begrundelsen for udmeldelsen var, at de ikke finder Vallensbæk Sejlklub 

udfordrende nok. Helle redegjorde for det konkrete forhold, og Annie meddelte, at kontingentet vil 

blive tilbagebetalt med kommentar om, at det ikke er normal procedure, men omstædighederne 

taget i betragtning, er det godkendt. 

 

Annie spurgte om der var kendskab til et indkøb af 4 stk. Tera joller, som der er modtaget faktura 

på. Det kan ikke ses i budgettet, at der er gjort plads til indkøb af disse joller. Annie kontakter Steen 

Hillebrecht for at få en afklaring af forholdet, som menes at have udspring i Steen Hillebrechts tid 

som formand. 

 

Annie rejste spørgsmål vedr. budget og realiserede omkostninger for ungdomsafdelingen. Niels og 

Thomas var ikke tilstede og kunne derfor ikke redegøre for de bilag der foreligger. Annie følger op 

sammen med Niels og Thomas. 

 

Annie indkalder forretningsudvalget til møde ondag den 6. april for drøftelse af førnævnte to 

forhold. 

 

Annie vil bede Niels om en oversigt over indtægter fra Restaurant Krabben måned for måned, så vi 

kan følge udviklingen og sammenligne med tidligere år. 

 

Lennart gjorde opmærksom på, at der mangler et par opkrævninger vedr. tursejleruddannelsen. 

Lennart kontakter Niels og beder om at få det rettet. 

 

Annie beder om, at bilag der sendes til Annie, også bedes sendt CC til Niels. 

 

Økonomisk status godkendt. 
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3. Kommende aktiviteter -  Input til klubkalender 

Afskaffelsen af kontorvagten, synes ikke at give problemer. Derfor fortsættes der med, ikke at have 

faste kontorvagter. Kontorets åbningstider er derfor som annonceret på hjemmesiden. 

 

Claus I., Claus A., Helle, Ellena og Anja sidder i det festudvalg, som planlægger standerhejsnings-

festen. 

 

Der er brug for assistance til planlægning af årets Pensionistsejlads, som bliver den 28. maj 2011. 

Det bliver afholdt i opsatte telte ved klubstanderen, idet klublokalet er optaget. Anja kontakter 

kommunen vedr. tilskud til arrangementet. Anja kontakter Vita for at høre, om hun vil være med 

som primus motor på planlægning af dagen. Lennart er ikke som sidste år, drivkraften bag 

arrangementet. Henrik og Claus I. har meldt sig på sidelinien med praktisk støtte. 

 

Det blev debatteret, hvordan de enkelte udvalg i klubben afholder arrangementer for de frivillige, 

som yder en indsats for udvalgene/klubben. Der var stemning for, at de enkelte udvalg selv sørger 

for, at planlægge og afholde de arrangementer, som de finder passende. 

 

Sejlerskolen inviterer til Flotille sejlads den 18. og 19. juni. Nærmere info på hjemmesiden. Henrik 

og Lennart udarbejder det redaktionelle indhold til nyhedsspot og nyhedsbrev. 

 

Det blev besluttet at klublokalet skal reserveres til klubmedlemmerne Skt. Hans Aften. Det skal 

annonceres på hjemmesiden og via nyhedsbrev i passende tid før. Henrik sørger for dette. 

 

 

4. Visioner og bestyrelsesarbejdet fremadrettet 

Der blev debatteret om klubbens vision, formålet med den, holdbarheden af den og andre faktorer, 

som har indflydelse på, hvordan den fremtidige udvikling af sejlklubben skal være. 

 

Ungdomsafdelingen skal have nedsat et udvalg, som fremadrettet er ansvarlig for visionen, 

udviklingen og aktiviteterne i ungdomsafdelingen. Anja bestræber sig på at deltage på et 

kommende forældremøde torsdag den 24. marts i ungdomsafdelingen, for at initiere processen. 

 

 

5. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne 

Der har været afholdt orienteringsmøde for havnens indskydere vedr. ny metode for 

bådhåndtering. Mødet gav ikke anledning til, at forslaget fra bestyrelsen kunne komme med på 

dette års generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt den 10. marts, og blev afviklet på mindelig vis, uden større 

konflikter. 
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6. Bordet rundt 

Vedr. årsskriftet. Flere bestyrelsesmedlemmer, savnede at blive underrettet vedr. udgivelse af 

årsskriftet, således at input kan nå at blive afleveret og medtaget. Henrik sætter et punkt på 

dagsordenen på et bestyrelsesmøde om efteråret, således at bestyrelsen bliver mindet om, at 

komme med indlæg til redaktionen. 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøder skal fremover udsendes ca. 1 uge før. Henrik sørger for dette. 

 

Der vil blive afholdt et ekstra bestyrelsesmøde den 18. maj kl. 18:00. Henrik sender en opdateret 

mødekalender ud, sammen med det færdige referat fra sidste møde. 

 

På bestyrelsesmødet den 18. maj, skal der tages beslutning om, hvornår det visionsmøde, der er 

planlagt til den 18. august, skal afholdes. 

 

Under en generel debat, opfordrede bestyrelsen til, at opretholde en sober tone i mail korre-

spondance, samt at udvise fleksibilitet med hensyn til at kunne dele lokaler i tilfælde af, at flere 

arrangementer finder sted på samme dag. 

 

Kapsejladsudvalget har afholdt deres første møde den 15 marts i år. Referat kan fås ved 

henvendelse til Michael. 

 

Klubben har modtaget et 3-årigt sponsorat uden forpligtelser på 40.000 kr. om året. VSSC har 

forespurgt, om en del af sponsoratet kan tilfalde sejladscenteret. Beslutning om fordeling af 

sponsoratet mellem VSK og VSSC vil blive taget på næstkommende forretningsudvalgsmøde. 

 

På fremtidige bestyrelsesmøder, skal der være et punkt på dagsordenen der vedrører orientering 

fra VSSC. 

 

Restaurant Krabben skal bruge det originale garantistillelsesdokument til brug for skift af 

pengeinstitut. Annie sørger for at Niels finder dokumentet frem. 

 

Dansk Sejlunion vil gerne lave en film om at gå på sejlerskole. Valget er faldet på VSK’s sejlerskole. 

En konsulent fra DS vil deltage i de forskellige aktiviteter og sørge for at filme og interviewe. 

 

Lennart sørger for at rydde op i klubbens rednings- og svømmeveste og smider ikke godkendt 

udstyr ud. Alle sejlerskole elever er i år blevet pålagt at anskaffe egen godkendt svømme- eller 

redningsvest. 

 

Der vil ikke møde repræsentanter fra VSK til årets generalforsamling i Dansk Sejlunion, idet hverken 

formand eller andre bestyrelsesmedlemmer kan møde. 

 

Udvalgslister på hjemmesiden skal opdateres. Henrik sørger for dette. 

 

 



  Vallensbæk Sejlklub 

Bordet rundt - fortsat 

Lennart har haft 4 instruktører på instruktørkursus i Odense, hvorfor der også er kommet en 

faktura på dette fra Dansk Sejlunion.  

 

Der bliver sendt nyhedsbrev ud fredag den 25/3 om det forestående førstehjælpskursus. 

 

- - o O o - - 

 

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:50 

Referent: Henrik Borch 

 


