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   Vallensbæk Sejlklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 15. juni 2016 klokken 17.30 – 20.30 

 

Sted:  VSK klubhuset 

Deltager: Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen, Henrik Borch, Claus V. Andersen, 

Peter Jensen,  

Afbud: Mogens Saigal, Søren Schramm 

 

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. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Bestyrelsens samarbejdsplatform 

i. Forretningsorden 

ii. Hvad vil vi gerne lave i det kommende forenings-år (mål for bestyrelsesarbejdet)? 

iii. Hvordan vil vi gerne arbejde sammen (årshjul, arbejde mellem møderne, nedsættelse 

af arbejdsgrupper etc.) 

b. Opfølgning på konstituering af bestyrelsen, herunder afklaring af bestyrelseskontakt til de 

enkelte udvalg og opgaver hermed. 

5. Sager til drøftelse 

a. Vallensbæk Havn, status. 

b. Samarbejde med klubberne i bugten, Dansk Sejlunion etc. 

c. VSK samlede organisationsform (udvalgsstrukturen) 

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

aktiviteter. 

a. Status på arbejdet i udvalgene: 

i. Fest udvalget status* 

ii. Sejlerskole status*. 

iii. Ungdomsudvalget status*. 

iv. Storjolle afdelingen status*. 

v. Kapsejladsudvalget status* 

vi. Tursejlerudvalget status* 



2 
 

vii. Sejlsportsligaen status* 

viii. F18 VM* 

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. 

- Ingen bemærkninger. 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

- I perioden er indbetalt kontingent, og de store aktiviteter på sæsonen er endnu ikke helt 

påbegyndt. 

- Der udbedes fra sekretariatet et opfølgende bilag, som kort skitserer økonomien lige nu. 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Bestyrelsens samarbejdsplatform 

i. Forretningsorden 

 Forretningsorden og struktur fastholdes som arbejdsform, temaer og dagsorden. 

 Det er vigtigt, at hvert udvalg fortsat på skift deltager på bestyrelsesmøderne. 

Datoer meldes ud allerede nu. Inkludering af udvalg er vital. 

 Fælles stort udvalgsmøde, som gennemført i februar i år, indføjes som et fast 

fællesmøde med formål om gensidig orientering mellem udvalgene og bestyrelsen 

med mulighed for at præsentere evt. temaer for den kommende 

generalforsamling. 

 Kenneth opdaterer forretningsordenen og sender til godkendelse virtuelt i 

bestyrelsen. 

ii. Hvad vil vi gerne lave i det kommende forenings-år (mål for bestyrelsesarbejdet)? 

 Emner, ideer og interesser fra alle blev lagt på bordet og blev diskuteret og 

idégenereret. 

iii. Hvordan vil vi gerne arbejde sammen (årshjul, arbejde mellem møderne, nedsættelse 

af arbejdsgrupper etc.) 

 Antallet af ordinære bestyrelsesmøder sættes ned. 

 Årshjul – se pkt. 4.a.i. 

 Mere fokus på tid og mulighed for i udvalg og grupper at arbejde med emner og 

ideer fra møde til møde, således der ikke nødvendigvis sagsbehandles på 

aktivitetsniveau på de ordinære bestyrelsesmøder. 
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b. Opfølgning på konstituering af bestyrelsen, herunder afklaring af bestyrelseskontakt til de 

enkelte udvalg og opgaver hermed. 

 Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af: 

 Formand: Kenneth Bøggild 

 Næstformand: Søren Bo Christiansen 

 Kasser: Peter Jensen 

 Medlem: Christina Rasmussen 

 Medlem: Claus V. Andersen 

 Medlem: Mogens Saigal 

 Supp.: Henrik Borch 

 Supp.: Søren Schramm 

 Udvalgskontakter 

 Tursejlere: Christina Rasmussen 

 Sejlerskolen: Mogens Saigal 

 Ungdom: Søren Bo Christiansen 

 Storjoller: Kenneth Bøggild 

 Festudvalget: Claus V. Andersen 

 Kapsejlads-/tirsdagssejlads: Henrik Borch 

 Gråsæler: Kenneth Bøggild  

 F-18 Worlds: Kenneth Bøggild 

5. Sager til drøftelse 

a. Vallensbæk Havn, status. 

 Søren Bo Christiansen gav opdatering fra bestyrelsesmødet. 

 Anduvning og dybde i havneindløbet er forsat et vigtigt tema. 

b. Samarbejde med klubberne i bugten, Dansk sejlunion etc. 

 Der overvejes en sondering omkring samarbejdet med bugtens øvrige klubber. 

 Temaet skal være at øge udvalget af muligheder og aktiviteter for klubbens 

medlemmer og styrke samarbejdet med bugtens øvrige klubber til glæde og gavn 

for alle. 

c. VSK samlede organisationsform (udvalgsstrukturen) 

 Omdrejningspunktet er fortsat, at udvalg er selvstyrende indenfor rammer 

udstukket af bestyrelsen. 

 Kenneth tager fat i Pantaenius omkring fortsat sponsorat. 

 Der ønskes fremadrettet en dialog med udvalgene omkring tilrettelæggelse af 

udvalgets brug af goder og aflønning. 

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

aktiviteter. 

a. Status på arbejdet i udvalgene: 
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i. Fest udvalget status 

 Skt. Hans fest 

 Efterårsfest 

ii. Sejlerskole status 

iii. Ungdomsudvalget status 

 Stor tilgang af nye unge sejlere 

 Succes fuld ’kom og sejl-dag’ med mange deltagere  

iv. Storjolle afdelingen status 

 Afviklet træningslejr 

 Tilgang af nye medlemmer 

v. Kapsejladsudvalget status 

 Forbereder F18 World 

vi. Tursejlerudvalget status 

 Stor søgning til tursejlerudd. samt skrivebordsnavigation 

vii. Sejlsportsligaen status 

 Pkt. slettes for eftertiden – ingen aktivitet. 

viii. Gråsælerne 

 Gruppen styrkes og andre aktiviteter inddrages. 

 Alle klubmedlemmer i pensionsalderen vil som noget nyt modtage en invitation til 

at deltage i Gråsælerne.  

ix. F18 VM 

 Møde med kommunen i kommende uge. 

 2. planlægningsmøde er afviklet. 

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

 Iab. 


