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Referat af bestyrelsesmøde  
den 11. oktober 2017 klokken 17:30 – 21:30 
 

Deltagere: Søren Schramm (frem til og med punkt 3), Jacob Thordahl, Christian Mørch, Peter 

Ambs, Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Mogens Saigal, delvist på Skype Christina 

Rasmussen (fra og med punkt 4) 

Afbud fra: Søren Christiansen, Jan Strange, Henrik Borch 

 

Sted: VSK klubhuset 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og bilag. 

Dagsorden og bilag er godkendt 

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

Referat af bestyrelsesmødet den 13/9 er godkendt 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

a. Budget 2018, behandling og godkendelse 

Der arbejdes med en leasingmodel for følgebåd, og budgettet gennemgås i detaljen 

efter en koordinering mellem kasser og sekretariatet inden næstkommende 

bestyrelsesmøde. Brændstofudgifter udskilles separat i fremtiden og separeres fra drift 

af både. 

Der skal på næstkommende bestyrelsesmøde træffes en beslutning om 

omkostningsstruktur i de enkelte udvalg. 

b. Budget opfølgning 2017 

Budgetopfølgning 2017 er godkendt. 
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4. Behandling af beslutningssager. 

a. Tema: VSK Vision & mission 

Emnet blev kort berørt og på grund af emnets karakter udskudt til møde med større 

fremmøde. 

Involvering af medlemmer i visionsarbejdet blev drøftet. Jacob og Kenneth opdaterer 

materialet, der var blevet drøftet inden næste bestyrelsesmøde. 

b. Klubaftener sæson 2017/18 

Kenneth og Christina koordinerer de indkomne forslag. 

c. Standernedhaling 

Christian sørger for at arrangementet afvikles som planlagt. 

d. Restaurant Krabben 

i. Ferielukning 

Bestyrelsen udbeder sig konkret forslag fra Restaurant Krabben, som den vil 

tage stilling til. 

ii. Fysiske lokaler 

På et senere møde vil der blive taget stilling til konkrete oplæg på løsning af de 

lokaleudfordringer, som Restaurant Krabben har. 

5. Sager til drøftelse 

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* 

Gourmetaften den 28/10 forløber efter planen 

ii. Sejlerskole status*. 

Eksamen afviklet, instruktørmøde den 12/10, optagning af både den 25/10, 

11/11 deltager Christina og Jacob i Sejlunionens kursus for navigation. 

iii. Ungdomsudvalget status*. 

Ungdomsudvalget holder møde hver anden uge for øget koordinering og 

aktiviteter for forældre og ungdomssejlere. 
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iv. Storjolle afdelingen status*. 

Udvalget er under rekonstruktion 

v. Kapsejladsudvalget status* 

Intet nyt at berette. 

vi. Tursejlerudvalget status* 

Turbøjerne bliver taget op. 

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

Bådlåneklub-regler bør revideres, således at alle med et duelighedsbevis foruden andre krav 

kan optages i Bådlåneklubben. Forslag fra udvalget tages til behandling på et senere 

bestyrelsesmøde 

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


