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Referat af bestyrelsesmøde den 16. august 2017  

kl. 17:30 – 21:30 

Deltagere: Henrik Borch, Søren Schramm, Jan Strange, Kenneth Bøggild, Claus V. Andersen, 

Peter Ambs 

Referat markeret med rødt. 

Sted:  VSK klubhuset 

Dagsorden: 

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 

Indtægter og udgifter på de almindelige driftskonti følger budget. F18 VM udviste et 
overskud, som vil påvirke regnskabet positivt. 
b. Opstart på budget 2018 

De forskellige udvalg kontaktes for budget-input 

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: Afmelding fra F18 VM 2017 

Stor tilfredshed fra sejlerne, fantastisk samarbejde med kommunen og sponsorer, glade 

frivillige, der var rekrutteret både fra klubberne på havnen og blandt borgere i Vallensbæk 

via Facebook. 

God dækning på diverse medier af VSK 

b. Investering i inventar samt vedligehold af VSK klubhuse 

i. Godkendelse af små indkøb 
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Godkendt (indkøb af ny opvaskemaskine til Juniorhuset) 

ii. Behandling af forslag om maling af klubhuset 

Godkendt 

iii. Afsluttende behandling af omlægning/up-datering af klubbens låsesystemer 

Godkendt 

iv. Første behandling af optimering af Juniorhuset 

Godkendt. Sekretariatet udarbejder skitseforslag med tilknyttet økonomiske 

estimat. 

5. Sager til drøftelse 

a. Efterårets aktiviteter 

Udvalg kontaktes for konkrete forslag. Første klubaften 1. torsdag i november 2018. 

b. Planlægning af vinteraktiviteter 

Udvalg kontaktes for konkrete forslag. Første klubaften 1. torsdag i november 2018. 

 

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* 

Efterårsfest planlægges 

ii. Sejlerskole status*. 

Stor aktivitet, Natsejlads i september, praktisk prøve d. 30/9, 11  2.-årselever 

tilmeldt pt.  

iii. Ungdomsudvalget status*. 

Stor velvillig opbakning fra forældrekredsen til de unge sejlere,  

2 brugte Optimistjoller er anskaffede, alle i rigtig god stand, doneret af VSK-

Sejlerfonden 

iv. Storjolle afdelingen status*. 

Stor aktivitet 

v. Kapsejladsudvalget status* 

Fortsætter med at afvikle tirsdags-kapsejladser 
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vi. Tursejlerudvalget status* 

Ingen status pga. afbud 

vii. Gråsæler 

Liste af opgaver skal prioriteres inden ultimo august 
 

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

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


