
Referat af bestyrelsesmøde 
i Vallensbæk Sejlklub 

Dato:  Den 26. maj 2014 
 
Tid:  Kl. 17:30 – 21:31 
 
Sted:  VSK klubhus 
 
Deltagere: Kenneth Bøggild, Peter Jensen, Christina Rasmussen, Claus Voigt Andersen, 

Mogens Saigal, Henrik Mütze, Søren Bo Christiansen 
 
Afbud:  Martin Glob og Henrik Borch 
 
[Referat er tekst markeret med blåt og  ] 
 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.  

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde. 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

a. Budget opfølgning år til dato. 

b. Budget 2015 (husk ændringerne i vedtægterne) 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Ungdomsafdelingen, hvordan styrker vi arbejdet her og sikre den forsatte rekruttering til 

udvalget? 

b. Reinvestering og vedligeholdelse af klubhuset. 

c. Sammensætning af bestyrelsen herunder valg i henhold til vedtægterne 

5. Sager til drøftelse. 

a. Information vedrørende muligt samarbejde med MCD omkring VSSC aktiviteter 

b. Opfølgning på sæsonens aktiviteter, samt fokus på efterårets og vintersæsonen aktiviteter 

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene. 

7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt 

aktiviteter. 

a. Status vedrørende havnen 

b. Opdatering fra udvalg med aktiviteter i første halvår. 

i. Fest udvalget status* 

ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever. 

iii. Ungdomsudvalget status*, herunder ændring i følgebåde fleeten. 

iv. Storjolle afdelingen status*. 

v. Tursejlerudvalget status* 

vi. Sejlsportsligaen status* 

8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.  



*Status = Hvilke glæder og sorger er der i arbejdet omkring aktiviteterne. 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.  

 Godkendt. 

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde. 

 Ingen bemærkninger. 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

a. Budget opfølgning år til dato. 

 Regnskabet ÅTD er taget til efterretning. Stor ros til økonomihåndteringen som nu 
har resulteret i et estimeret overskud for indeværende regnskabs år. 

 Ungdomsafdelingen ser på en evt. salg de to ubenyttede 29’er joller. 

b. Budget 2015 (husk ændringerne i vedtægterne) 

 PJ kommer med et rå-budget for næste regnskabsår samt forlænget budget i 
henhold til tanker om omlægning af budgetår, samt budget med fastomkostninger, 
samt likviditetsbudget. 

 Sejlerskolen inviteres med til augustmødet med henblik på at diskutere budget og 
sæson 2015. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Ungdomsafdelingen, hvordan styrker vi arbejdet her og sikre den forsatte rekruttering til 

udvalget? 

 Kort sigt: Flere unge, Banner på hegnet, artikler i lokalpressen, Jesper Langer og 
Kenneth Bøggild motiveres til at skrive! 

 Lange sigt: Dialog med kommunen om et samarbejde hvor juniorhus og alle 
faciliteter, heldagsskole, SFO m.v. 

 Der annonceres efter Junior-gråsæl, som har lyst til at bidrage til løbende 
vedligehold af jolleudstyr. 

 Der undersøges muligheden for have en betalt person til løbende ugentlig 
vedligehold af klubben grej generelt. KB arbejder med emnet.   

b. Reinvestering og vedligeholdelse af klubhuset. 

 Der arbejdes videre med forslaget, som bl.a. indeholder en budgetter og 
dokumenteret investeringskalkule. 

c. Sammensætning af bestyrelsen herunder valg i henhold til vedtægterne 

 Punktet genåbnes til augustmøde og tages på som tema.  

5. Sager til drøftelse. 

a. Information vedrørende muligt samarbejde med MCD omkring VSSC aktiviteter 

 Ide, at der tages initiativ til en workshop hvor involverede omkring VSSC’s – 
herunder eventskippere, omkring ideer og muligheder for VSSC’s fremtid. KB bærer 
det videre til VSSC’s bestyrelse. HM stiller op til afvikling af en sådan workshop. 

b. Opfølgning på sæsonens aktiviteter, samt fokus på efterårets og vintersæsonen aktiviteter 

 Forestående TORM stævne forventes at kunne løbe rundt. 

 På næste møde laves hit-liste over vinterens arrangementer. 

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene. 

 Intet materiale udsendt. 

7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt 

aktiviteter. 

a. Status vedrørende havnen 



 Der er god dialog med havnen og de mange planer og aktiviteter. 

 Der er ros til den nye havneudvalgsformand. 
b. Opdatering fra udvalg med aktiviteter i første halvår. 

i. Fest udvalget status* 

 Skt. Hansfest er planlagt. 

ii. Sejlerskole status*, herunder status på antal aktive sejlerskoleelever. 

 47 elever p.t. og undervisningen kører. 

 Der udsendes spørgeskema omkring bl.a. rekruttering m.v. 

iii. Ungdomsudvalget status*, herunder ændring i følgebåde fleeten 

 Der er modtaget tilbud samt sponsorat fra Klubmedlem omkring køb af RIB 
Tornado.  

iv. Storjolle afdelingen status*. 

 Har modtaget sponsorat som anvendes til træner. 

v. Tursejlerudvalget status* 

 Er færdig med undervisning og praktisk træning er i gang. 

 Pinsetur til Køge er planlagt. 

vi. Sejlsportsligaen status* 

 Velgennemført ligaudtagelse gennemført g.d. 
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. 

 


