
  Vallensbæk Sejlklub 

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 26. januar 2011 kl. 18:00 Ref. 2011-01 

Tilstede Anja, Niels, Arne, Kenneth, Annie, Lennart og Helle. 

Fraværende Henrik, Michael, Thomas, Claus I., Claus A. 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1. december 2010 

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 

2. Økonomi – status på klubbens regnskab/budget  

Afklaringer: 

- SFO beløbet rykkes til den rigtige post. 

- Bestyrelsen ønsker afklaring omkring økonomien i aftalerne med ungdomstræneren. 

- Medlemskab betalt for bådlåneklubben følger aktivitetsåret. 

- Medlemskab betalt i september (fx når den praktiske eksamen er klaret) dækker også det 

følgende års sejlsæson. 

- Sekretariatslederen afstemmer regnskabet i forhold til budgettet.  

- Når kontingenterne er kommet ind revideres budgettet i forhold til det aktuelle beløb. 

- De medlemmer, der ønsker at melde sig ud af VSK, og som ikke har gjort det, kan nå at reagerer 

nu, hvor girokortene er blevet udsendt.nen skylder klubben 

- Hvis havnen sætter både i vandet for en VSK  bådejer, som ikke længere er medlem af VSK,  vil 

dette udløse, at havnen skylder VSK penge. 

- Sekretariatslederen undersøger muligheden for, at VSK tilmelder sig betalingsservice. 

- Det indskærpes, at budgetansvarlige for udvalgene tydeliggører på faktura eller mail til 

sekretariatet, hvem der har købt hvad. 

- Ang. økonomiudvalget: der laves en månedlig rapportering til udvalget og en kvartals-

rapportering til bestyrelsen. 

Økonomisk status godkendt. 

 

3. Kommende aktiviteter -  Input til klubkalender 

Det skønnes, at der ikke er behov for de månedlige aftenkontorvagter. Kontoret er åbent for 

henvendelse mandag og torsdag kl. 10-14. Ellers kan henvendelse ske telefonisk til sekretariatet.  

 

Fastlagte bestyrelsesmøder i 2011: 

Januar:  26/1  

Marts:  23/3 

August:  24/8 

Oktober:  5/10 

 

Fastelavn afholdes i klublokalet. Der slås katten af tønden kl. 14 foran juniorhuset. Samme dag 

afholdes der eksamen i det intensive kursus i duelighed. 
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4. Visioner og bestyrelsesarbejdet fremadrettet 

Det er vigtigt at vi arbejder mod et fælles mål, så klubben som helhed samt udvalgene kender deres  

råderum. 

Aktiviteterne styrer hvilke udvalg, der skal nedsættes. 

Bestyrelsen forestiller sig at følgende udvalg er relevante for VSK: 

Udvalgene fungerer inden for deres kompetenceområde og deres budget. 

 

Forretningsudvalg: 

Anja Olsen, Arne Larsen, Kenneth Bøggild, Annie Nybroe, Niels Larsen 

Sejlerskoleudvalg: 

Lennart Larsen, Henrik Borch, Helle Krogaard Hansen, Claus Iversen 

Ungdomsudvalg:  

Steen Hillebrecht, Thomas Degel, Søren Christensen, Rie Christiansen 

Storjolleudvalg: 

Kenneth Bøggild, Michael Bernfeldt, Arne Larsen, Claus Iversen 

Talentudviklingsudvalg: 

Steen Hillebrecht 

Kapsejladsudvalg: 

Michael Bernfeldt, Claus Voigt Andersen, Henrik Borch, Claus Iversen, Jakob Nybroe 

Festudvalg: 

Anja Olsen, Claus Voigt Andersen, Ellena Lee, Helle Krogaard Hansen 

Grejudvalg: 

Claus Iversen 

 

Udvalgene skal nu mødes og fastsætte deres struktur.  

 

Vores debat om VSKs struktur er startet. Bestyrelsen arbejder hen imod at lave et 

bestyrelsesmøde d. 18 august 2011, hvor VSK arbejdet kan diskuteres i dybden, og hvor vi gerne ser 

en DS konsulent deltage til at give input til processen. 

 

Forretningsudvalget skal komme med en køreplan til næste bestyrelsesmøde, og der skal være 

ekstern konsulent til at lede det næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne 

Boat handling er det store emne i havnebestyrelsen nu. Der holdes informationsmøde for alle 

indskydere d. 17. februar 2011. D. 10 marts er der generalforsamling i havnen, hvor der skal tages 

beslutning om boat handlings systemet. 
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6. Bordet rundt 

Vi taler med Henrik om at lave en artikel om VSKs sejlerskole med henblik på at hverve flere 

medlemmer. Artiklen sendes til de lokale aviser. 

Der bliver købt nyt komfur og køleskab til køkkenet i klublokalet. 

 

Vestegnen holder naturdag på Vallensbæk og Ishøj  havn d. 11 september 2011. De efterlyser 

aktiviteter til denne dag, hvor der er fokus på vand. Der er et planlægningsmøde d. 9. februar 2011, 

hvor vi er inviteret til at deltage. Anja deltager i mødet. 

 

Kommunen har henvendt sig til os for at høre, om vi er interesserede i at have handikapsejlads i 

VSK for handikappede børn og unge. Efter at have læst oplægget besluttede vi, at VSK ikke er 

interesseret, da der er lagt op til et langt forløb. 

 

Pinse og pensionist sejlads er booket på samme dag. Kommunen skal have besked om, at 

pensionist sejladsen må flyttes evt. til d.28 maj 2011. Kommunen skal stille telt op, da klublokalet er 

lejet ud den dag. 

 

Thomas arrangerer pinseturen for senior- og ungdomssejlerne.  

 

Der er blevet oprettet en face book side for VSK ungdom. 

 

- - o O o - - 

 

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 22:00 

Referent: Helle Krogaard 

 


