
Bestyrelsesmøde Vallensbæk Sejlklub 
 

Dato:   Den 23. september 2015 klokken 17:30 – . 

Sted:  VSK klubhuset 

Deltagere: Claus V Andersen, Mogens Saigal, Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen, 

Søren Schram og Søren Bo Christiansen 

Gæster: Jan Strange og Preben Thorndal fra sejlerskolen, samt Rita og Peter Ambs fra 

sekretariatet 

Afbud: Henrik Borch, Peter Jensen og Henrik Mütze,  

 

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. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: sejlerskolen 

i. Kort gennemgang/evaluering af sæsonen 

ii. Arbejdet med den kommende sæson 

iii. Status på materiel og arbejdet i udvalget 

b. Forslag til revideret kontingentstruktur 

c. Opfølgning på tidligere beslutning vedrørende VSSC 

5. Sager til drøftelse. 

a. Planlægning af sæsonafslutning/standernedhaling 

b. Store oprydningsdag og tilhørende opgaver/beslutninger (grej, skabe, plan etc.) 

c. Dialog med Vallensbæk Kommune 

d. Dialog med Vallensbæk Havn og evt. udvidelse af eget område (lejet område) 

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 (2016). 

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 

ix. F18 VM OC* 

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 uden bemærkninger. 

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

 Godkendt uden bemærkninger. 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

a. Opfølgning på eventuelle afvigelser. 

 Regnskabet p.t. – 16 måneders periode – ligger bedre end budget, men det 

regnes med at ramme budget. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Sejlerskolen 

i. Kort gennemgang/evaluering af sæsonen 

 15 kursister til prøve (42 til spisning) kommende søndag og efterfølgende 

weekend 7 kursister.  

 22 tilmeldte navigation - fordelt på to hold et efterår og et vinter. Mere intenst 

forløb over 3 mdr. 

 Lenneart er underviser i kommende år og har taget over for Preben Thuesen. 

 Overordnet er der stor tilfredshed med Sejlerskolen og god stemning på kajen 

under træningen. 

ii. Arbejdet med den kommende sæson 

 Håber på, at alle 1. årselever (p.t. 19. 1. årselever) deltager i den kommende 

sæson. Der er p.t. kommet 9 tilmeldinger til næste sæson (tilsvarende 1 tilmeldt 

sidste år på samme tid).  

 Jesper Langer kontaktes for at få det gode budskab markedsført. 

 Sejlerskolen promoveres på samme måde som sidste år, og der planlægges 

åbent hus, som sidste år var en stor succes. 

 Udvalget fungerer godt, og opgaverne er ved at blive fordelt, således at 

arbejdsbyrden spredes ud i udvalget. Nye personer er trådt ind i udvalget – p.t. 

er der syv i udvalget. 

 Der blev diskuteret samarbejde og forskel mellem Sejlerskolen og tursejler-

udvalgets aktiviteter og tilbud til klubbens medlemmer. 

iii. Status på materiel og arbejdet i udvalget 



 Brug af M28 bådene har været behandlet og diskuteret i udvalget, men det er pt. 

ikke udsigt til en model, som kan udnytte den bådtype. Der arbejdes videre med 

forskellige løsningsmodeller for evt. fremtidig yderligere bådtilbud i 

sejlerskoleudvalget.  

 Ungdomsafdelingen – at skabe et link mellem jolle og kølbådssejlads – tænkes 

med i overvejelserne om det videre koncept.  

b. Forslag til revideret kontingent struktur 

 Oplæg og oversigt udarbejdet af Claus blev gennemgået og diskuteret. 

 Der blev ikke truffet beslutning, men emner tages igen op til dialog på 

kommende bestyrelsesmøde. 

c. Opfølgning på tidligere beslutning vedrørende VSSC 

 Bestyrelsen bakker om det fortsatte arbejde med afvikling af VSSC og et salg af 

selskabets aktiver. 

5. Sager til drøftelse. 

a. Planlægning af sæson afslutning/standernedhaling 

 Standernedhaling lørdag den 31. oktober. 

 Kenneth og Claus er ansvarlig for tilrettelæggelse af dagen. 

b. Store oprydningsdag, og tilhørende opgaver/beslutninger (grej, skabe, plan etc.) 

 Kenneth og Peter Ambs har lavet plan for opgaver. Gråsælerne 

forbereder/opstarter planlægning af opgaverne inden dagen.  

 Søren vil dirigere opgaverne på dagen den 3. oktober. 

 Der mangler endnu tilmeldinger. 

c. Dialog med Vallensbæk Kommune 

 Det er endnu ikke lykkedes at få etableret og gennemført et møde med 

repræsentanter fra kommunen, i samarbejde med havnebestyrelsen. 

d. Dialog med Vallensbæk Havn, og evt. udvidelse af eget område (lejet område) 

 Peter Ambs kontakter havnekontoret med henblik på at få klubbens areal på 

jollepladsen udvidet på samme betingelser som nuværende aftale. 

 VSK’s repræsentanter i havnebestyrelsen bringes med på næste bestyrelse, og 

i samme omgang inviteres Henrik Sydbo til at deltage.  

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 (2016). 

i. Fest udvalget status* 

 Der er møde i udvalget den 28. og planlægning pågår. 

 Italiensk fest den 7. november 

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



 Se tidligere punkt.  

iii. Ungdomsudvalget status*. 

 Søren fratræder som ungdomsleder primo oktober. Annbeth Sørensen tager 

over. Hertil er der rekrutteret to nye medlemmer til udvalget. 

iv. Storjolleafdelingen status*. 

 God aktivitet med træner tilknyttet. 

v. Kapsejladsudvalget status* 

 Ingen status. 

vi. Tursejlerudvalget status* 

 Der planlægges vinteraktiviteter. 

 4. februar – meteorologi for sejlere er fastsat. 

 Der arbejdes videre med en lang række emner. 

vii. Sejlsportsligaen status* 

 Finale i den kommende weekend, hvor team Tjellesen/Lindgaard sejler. 

 Der har været afholdt møde omkring den fremtidige Ligasejlads. Interesse og 

omfang for deltagelse i Ligaen 2016 overvejes i de nye år.  

 VSK ligger til at ryge ud af sejlsportsligaen. 

viii. VSSC orientering 

 Se tidligere punkt. 

ix. F18 VM OC* 

 Der pågår etablering af den faste stævneorganisation. 

 Kommende opgaver er bl.a. logistik, budget og bemanding. 

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

 Der er etableret en RIB lejeordning til brug for bl.a. for ungdomssejlere, således 

at ved brug af RIBs ifm. betalte VSK-trænere betales for benzin. Såfremt der 

ikke er betalt træner med, afregnes med kr. 500 pr. dag + benzin. Brugere 

sørger selv for transport og øvrige vilkår. 


