
 

Bestyrelsesmøde Vallensbæk Sejlklub 

 

Dato:   Den 19. august 2015 klokken 17:30 – 20:52 

Sted:  VSK klubhuset 

Deltagere: Claus V. Andersen, Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen, Søren Schram, 

Peter Jensen og Søren Bo Christiansen 

Afbud: Henrik Borch, Henrik Mütze, Mogens Saigal 

 

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. Opfølgning på eventuelle afvigelser samt orientering om indkøb af ”ny” trailer. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Nedsættelse af to arbejdsgrupper: 

i. Kontingentstruktur 

ii. Gennemgang og revidering af VSK's vedtægter. 

b. Efterårets og vinterens aktiviteter. 

5. Sager til drøftelse. 

a. Formandskabet efter generalforsamlingen 2016 og stillere til de valgbare poster i VSK's 

bestyrelse. 

b. Løsning af de administrative opgaver i VSK. 

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

aktiviteter. 

a. Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, med forslag til en råskitse for den 

kommende sæson (2015). 

i. Festudvalget status* 

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

iii. Ungdomsudvalget status*. 

iv. Storjolleafdelingen status*. 

v. Kapsejladsudvalget status* 

vi. Tursejlerudvalget status* 

vii. Sejlsportsligaen status* 

viii. VSSC orientering 

7. 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 med ekstra punkt med en besigtigelse af Krabben. 

- Mødet blev indledt med rundvisningen i Krabbens lokaler. Krabbens lokaleforhold tages op som 

punkt på næstkommende bestyrelsesmøde. 

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

- Intet at bemærke. 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

- På kommende møde gennemgås regnskab til dato. 

a. Opfølgning på eventuelle afvigelser samt orientering om indkøb af ”ny” trailer. 

- Der er et akut behov for at få en landevejsduelig trailer, som kan benyttes til transport af følgebåde 

og joller, da den nuværende bestand af trailere (som er fra første del af 1990’erne) ikke er 

landevejsduelige og vil være uforsvarlige at fortsætte med at reparere på. 

- Der er købt en let brugt trailer, som opfylder behovet. Alle øvrige trailere afmeldes og benyttes så 

kun internt på havnen. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Nedsættelse af to arbejdsgrupper: 

i. Kontingentstruktur 

- Vi skal have en kontingentstruktur, som gør det enkelt for hele familien at være medlem i VSK, og 

betalingen i højere grad er afhængig af de tilbud og aktiviteter, som benyttes i klubregi.  

- Arbejdsgruppe med Peter og Claus laver research til næstkommende møde og udarbejder oplæg 

med muligheder og alternativer. Beslutning tages på senere møde. 

ii. Gennemgang og revidering af VSK's vedtægter. 

- Arbejdsgruppe med Kenneth og Søren arbejder med forslag til reviderede vedtægter til oktober 

møde. 

b. Efterårets og vinterens aktiviteter. 

- Der laves aktivitetsplan med klubaftener hver 1. torsdag i måneden startende 5. november og frem til 

7. april – samlet seks arrangementer.  

- Forslag til emner: Meteologi, Søsikkerhed, førstehjælp, Hestbæk live fra proff.livet, 

skrivebordsnavigation, tursejleroplevelser, motorlære…  

- Bådeklubben inviteres som tidligere år til alle klubaftener. 

- På kommende møde fastlægges emner og plan for klubaftener. 

- Klubfesten afvikles 7. november. 

5. Sager til drøftelse. 

a. Formandskabet efter generalforsamlingen 2016, og stillere til de valgbare poster i VSK's 

bestyrelse. 

- Peter ønsker at udtræde, når hans periode udløber i 2017. 

- Christina genopstiller gerne som ordinært bestyrelsesmedlem. 



- Søren S, fortsætter gerne som suppleant. 

- Kenneth ønsker definitivt at afgå som formand ved kommende generalforsamling. 

- Søren C har ikke afklaret kandidat, når hans periode udløber 2017, men ikke at indtræde som 

formand.  

- Punktet tages op som beslutningspunkt på kommende bestyrelsesmøde. 

b. Løsning af de administrative opgaver i VSK. 

- Kenneth tager en dialog med ”Team Guld”. 

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

aktiviteter. 

a. Evaluering af sæsonens aktiviteter via aktivitetsudvalgene med forslag til en råskitse for den 

kommende sæson (2015). 

i. Fest udvalget status 

- Første møde kommende uge. 

- Den store fest afholdes 7. november. 

- Oplæg: Fælles spisning i enkelt koncept som eksempel en lørdag i januar, februar, marts og april. 

Kom og spis og nyd fællesskabet til frokost en lørdag eller søndag. Claus og Kenneth tænker videre. 

ii. Sejlerskole status 

- Intet at bemærke. 

iii. Ungdomsudvalget status 

- Det kører rigtig fint med træning og tilgangen af nye sejlere. 

- Der er afviklet sommersejlads og Stegelejren i sommer. 

- Der afvikles TORM medarbejderdag den 5. september. 

- Køge Bugt Kredsmesterskab afvikles i SKB den 19. og 20. september. 

- Der arbejdes med en revitalisering af ungdomsudvalget i den kommende periode.  

iv. Storjolle afdelingen status 

- Gennemført DM for Finnjoller, har været en succes. 

- Fortsat tilgang af storjoller. 

- Der arbejdes på en model, hvor gæstesejlere kan betale kontant for at deltage i træningen – for at 

lette inddrivelsen. 

v. Kapsejladsudvalget status 

- VSK skal arranger F18 VM i uge 28 og 29 i 2017. Det bliver STORT, og det vil kræve alle 

tilgængelige ressourcer.  

- De ansvarlige er Jakob Nybo, Claus Andersen, Michael Bernfelt og Kenneth Bøggild. 

vi. Tursejlerudvalget status 

- Starter op efter sommerferien og er i gang med at forbereder Yachtskipper og vinterens aktiviteter. 

- Arbejder på samarbejdet og medlemskabet af Danske Tursejlere. 

vii. Sejlsportsligaen status 

- Der arrangeres udtagelse til sidste stævner i hhv. Faaborg (21-23/8) og finale på Langelinje (25-

27/9). 



viii. VSSC orientering 

- Der er d.d. orienteret via nyhedsbrev om, at bestyrelsen har besluttet at afvikle VSSC ved årets 

udgang. 

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

- Det er uhensigtsmæssigt, at havnen parkerer den store mobilkran og andet udstyr på servicekajen, 

som forhindre brugen af den gule kran. Kenneth tager en dialog med havnen. 

- Der søges etableret en dialog med kommunen. Det er en lidt træg proces, men Kenneth arbejder 

fortsat. 

- Klage fra Krabben over, at arrangementer afholdt af ”biksen” gentagende gange har været for 

larmende, til kraftig gene for Krabbens gæster. Emnet bringes op på næste møde i dialog med 

havneudvalgsmedlemmerne.  


