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Generalforsamling Vallensbæk Sejlklub 2018 

Referat for generalforsamlingen den 22. marts 2018 kl. 19:00 i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse. (se bilag) 

4. Fremlæggelse af mål og aktiviteter for indeværende år. (se bilag) 

5. Fremlæggelse af budget for 2018 samt fastsættelse af kontingenter for 2019 (se bilag) 

6. Indkomne forslag 

7. Der foreligger ingen forslag til beslutning 

8. Valg til bestyrelsen 

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

10. Information fra Vallensbæk Havn 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn 

12. Eventuelt 

 

Referat: 

Pkt. 1 - Valg af dirigent 

Steen Hillebrecht blev dirigent og takkede for valget. Han indledte med at redegøre for indkaldelsen af 

generalforsamlingen, som blev konstateret varslet i henhold vedtægterne. 

To stemmetællere blev valgt. 

Der blev registreret 59 fremmødte stemmeberettigede medlemmer fra VSK og heraf 38 havneindskydere. 

Pkt. 2 - Formandens beretning 

Formanden indledte med at kort forklaring af det lille fremmøde af bestyrelsesmedlemmer. Mange er ramt 

af arbejdsfravær og rejser, den nye formand er beklageligvis fraværende pga. sygedom. 

Formanden uddybede sin skriftlige beretning, hvor han fokuserede på følgende emner: 

Økonomi 

- VSK’s økonomi er god – den dårlige økonomi for få år tilbage er overstået, og økonomien er nu 

sund og fornuftig. 

- Der er udvist stor økonomisk ansvarlighed fra udvalgene inden for de udstukne rammer. 

- Aktiviteterne har i år været overskudsgivende. 

- Der er udarbejdet en regnskabsinstruks for klubbens håndtering af økonomi, for fremadrettet at 

udgå misforståelser og uheldige fortolkninger. 
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Afvikling af F18 

- Det store F18 stævne, har været den altoverskyggende store aktivitet i 2017, det største stævne 

for VSK i nyere tid. 

- Mere end 2000 timer er brugt af frivillige i forbindelse med forberedelse og yderligere 6000 timer i 

forbindelse med afviklingen af stævnet. Timerne er lagt af klubmedlemmer, andre klubber og 

borgere fra Vallensbæk. 

- F18 var en stor platform for kommunikation omkring VSK og klubbens værdier, lokalt og nationalt. 

- F18 var et godt eksempel for styrkelse af samarbejdet på havnen blandt klubber. 

- Mange sponsorer gjorder – sport event DK, Pantaenius, Carlsberg m.fl. - det hele muligt, og skabte 

et fornuftigt resultat for et stævne af den karakter. 

- Afledte effekt er at VSK kommer op i en liga, hvor mange døre står åbne hos DS, Vallensbæk 

kommunen m.fl. 

- VSK ridder stadig på en positiv bølge som en effekt af stævnets succes. 

Efter formandens mundtlige beretning kom der følgende kommentarer og spørgsmål: 

- Peter Jensen spurgte hvorvidt stævnet har givet nogen international feedback. Formanden 

bekræftede at stævnet har givet genlyd internationalt også, ikke mindst fordi at VSK har tradition 

for med mellem at arrangere store internationale stævner. Penny Wyon og Jan H Jensen 

understøtter at der har været positiv stemning og omtale blandt F18 sejlere internationalt. Henrik 

Mütze, er ligeledes inviteret til at holde indlæg omkring sikkerhed for andre kapsejladsledere.  

- Morten Vinther foreslår, at link til internationale videos og artikler lægges på hjemmesiden 

Herefter blev formandens beretning godkendt pr. akklamation. 

Pkt. 3 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse 

Regnskabets hovedtal blev indledningsvis gennemgået af Kenneth Bøgild. Vi har været tæt på det lagte 

budget, og bestyrelsen anser det samlede resultat som tilfredsstillende. 

Sekretariatsdirektør Peter Ambs gennemgik og kommenterede det udsendte regnskab i detaljer: 

- Samlede indtægter på DKK 1.841.905. 

- Samlede udgifter på DKK 1.823.36. 

- Årets resultat på DKK 18.569 

- F18 indtægter samlet over 2016 og 2017 på 606.803 (inkl. sponsorer og deltagergebyr) og udgifter 

på 535.923, hvilke giver et over på ca. DKK 70.000. Heri er indeholdt blivende udstyr for ca. DKK 

60.000. 

- Der er bl.a. hensat et beløb på DKK 240.000 til vedligeholdelse af klubhus. 

- Der blev ekstra redegjort for de samlede hensættelser og sejlerfonden. 

- Der blev fremvist en udvikling i klubbens likviditet i perioden 2012 – 2017. Hvilke er gået fra -1.7 

mio. til +378.000 DKK.  

Ved gennemgang af kontingentindtægter konstateredes det at antallet af senior medlemmer de seneste år 

har været stabil. 

Efter gennemgang af regnskabet kom der følgende kommentarer og spørgsmål: 
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- Henrik Mütze, anerkendt det store arbejde som bestyrelsen har gjort for at sikre en rigtig god 

økonomi for en klub. 

Herefter blev regnskabet godkendt pr. akklamation.  

Følgende blev generalforsamlingen suspenderet for en kort periode, så formanden kunne uddele årets 

stander. Den gik til Henrik Mütze for hans stor arbejde i forbindelse med F18, hvor han tog en kompleks og 

svær opgave på hele sikkerheds- og beredskabsområdet for hele F18 stævnet, har været indpisker, 

forgangsmand og ambassadør for hele stævnet, klubben, det frivillige arbejde og ikke mindst samarbejdet 

med kommunen. 

Formanden fremviste tillige den nye plade/tavle, hvor alle modtagere af årets stander er markeret med egen 

planket.  

Pkt. 4 - Fremlæggelse af mål og aktiviteter for indeværende år 

Da der skal vælges ny formand, og denne desværre var fraværende, gennemgik Kenneth Bøgild kort 

hovedpunkterne i det fremsendte bilag. 

Hovedemnerne for 2018 bliver: 

- Dialog på sekretariatsområdet, for at sikre en glidende overgangs og fordeling af arbejdsopgaver. 

- Bestyrelsen og VSK overtager arrangementet af de faste tirsdagssejladser fra Køge Bugt Kredsen. 

- Tursejlerudvalget skal videreføres og styres med nye frivillige i udvalget. 

- Styrke samarbejdet på tværs af og med havnen. Mange positive ting er i gang. 

- Anlægsaktiver skal sikres ved at der laves en vedligeholdelsesplan. 

- Videreførelse af det politiske program som blev fremlagt for nogle år siden, omkring frivillighed og 

klubber på havnen. 

Der var efterfølgende ingen bemærkninger til emnet. 

Pkt. 5 - Fremlæggelse af budget for 2018 samt fastsættelse af kontingenter for 2019 

Peter Ambs gennemgik det udsendte budget for indeværende år og fremlagde en minimal 

kontingentstigning for 2019. 

Herefter kom der følgende kommentarer og spørgsmål: 

- Henrik Mütze spurgte til hvorledes det ser ud for naboklubber med hensyn til medlemsantal og 

soliditet. Ingen havde de nøjagtige tal. 

- Arne Larsen: Der står 15.000 på indtægter for kapsejlads. Er tirsdagssejladserne indregnet i det? 

Forholdet omkring at Køge Bugt Kredsen stopper med tirsdagssejladser er ikke indregnet i det, 

men det forventes at kunne indfries ved de nye aktiviteter, hvor nye tiltag introduceres. 

- Kenneth Bøgild oplyser at der i år arrangeres tre stævner – VSK Grand Prix, Europa jolle DM, Multi 

DM for kølbåde (H-både, L23, 806, X99 og Melges24). 

Herefter blev budget og kontingenter godkendt pr. akklamation. 

Pkt. 6 - Indkomne forslag 

Der forelå ingen forslag til beslutning. 
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Pkt. 7 - Valg til bestyrelsen 

Formand: 

Christian Mørch stiller op som ny formand, idet nuværende formand Kenneth Bøggild ikke ønsker genvalg. 

Ny formand blev valgt med akklamation. 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Christina Rasmussen er på valg og modtager genvalg. 

Christina Rasmussen blev valgt med akklamation. 

Derudover foreslås det, at der, på grund af rokeringer og suppleringer, vælges følgende personer for 1 år: 

Næstformand: 

Claus V. Andersen blev i 2017 valgt for 1 år. Nuværende bestyrelsesmedlem Henrik Borch foreslås som 

afløser for Claus V. Andersen. 

Henrik Borch blev valgt med akklamation. 

Kasserer: 

Jan Strange, valgt i 2017, er udtrådt af bestyrelsen. 

Peter Jensen foreslås som afløser for Jan Strange. 

Peter Jensen blev valgt med akklamation. 

Bestyrelsesmedlemmer Søren Bo Christiansen og Mogens Saigal, begge valgt i 2017, udtræder af 

bestyrelsen. Ken Meinertsen og Morten Vinther foreslås valgt i stedet. 

Ken Meinertsen og Morten Vinther blev valgt med akklamation. 

Pkt. 8 - Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Madsen og Anders Fogh som revisorer, samt Helge Petersen som 

suppleant. 

Alle blev valgt med akklamation. 

Pkt. 9 - Information fra Vallensbæk Havn 

Søren Bo Christiansen gav en kort redegørelse omkring Havnen, hvor hovedpunkterne var: 

- Samarbejdet med Vallensbæk kommune forløber fint, her et år efter at den nye Brugs og 

driftsaftale blev underskrevet. Der er generelt meget stor interesse omkring havnen og dens 

nærområdet. 

- Der er stor fokus på havnens drift og vedligeholdelse, hvilke i 2017 har været udfordret på grund af 

bemandingssituationen. Der er et efterslæb som skal indhentes i 2018. 

- Der har det forløbne år været afholdt to dialogmøder som havde til formål at sikre en grundig dialog 

blandt alle i havnen, således bestyrelsen har noget arbejde ud efter. 

- Et væsentligt element på dialogmøderne var det faktum, at den nuværende Jones mobilkran er så 

slidt at det efter bestyrelsens mening ikke kan betale sig at reparere på denne længere. Kran og 

stativløsninger blev debatteret på begge dialogmøder. 
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- Den netop afholdte generalforsamling støttede bestyrelsens forslag omkring etablering af en nye 

stationær svingkran til erstatning af den gamle Jones kran. Der igangsættes derfor nu et projekt til 

etablering af en ny kranløsning. 

- Samlet set er havnen kommet ud af 2017 med et resultat på knap kr.148.000, efter en hensættelse 

på kr. 250.000 til ekstra vedligeholdelse af kranen - mod budgetteret kr. 2.200 – hvilket bestyrelsen 

er tilfredse med. 

- Der er ansat ny havne assistent; Lars i stedet for Jens. 

Herefter kom der følgende kommentarer og spørgsmål: 

Erik Christensen - anmoder klubbens repræsentanter om at bære et budskab videre i havnebestyrelsen 

omkring en mere differentieret kontingentsats – en mere bæredygtig og rimelig fordeling – hvor der skal 

være mere fornuft i forhold til det behov den enkelte båd har ift. størrelsen. Vi skal bevare 

sammenhængskraften, og sikre at vi bevare de medlemmer som findes i havnen. 

Henrik Mütze, anmoder om at tænke og arbejde mere fremadsynet, hvilke kan give nye muligheder, og ikke 

lader os begrænse. Der gås mod større både. 

Helge Pedersen, ros til havnen for at der sker en oprydning på hele havnen.  

Pkt. 10 - Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn 

Bestyrelsen foreslår genvalg af: 

Som repræsentant for hele klubben: Steen R. Hillebrecht 

Steen R. Hillebrecht blev valgt med akklamation. 

Som repræsentant for indskydere: Ken Meinertsen 

Ken Meinertsen blev valgt med akklamation. 

Pkt. 11 - Eventuelt 

Kim Jørs, er p…. glad for at komme på havnen og i klubben og være en del af hele fællesskabet. Kan ikke 

finde noget negativt. 

Ellena Ambs, roser bestyrelsen og siger tak for alle de år og det meget arbejde. 

Peter Ambs, retter en stor tak til Kenneth Bøgild for hans indsats og arbejde i bestyrelsen, som ikke mindst 

har sikret klubben en god økonomi. 

Steen Hillebrecht, retter en tak til medlemmerne af Køge Bugt Kredsen – John, Arne, Jørgen og mange 

mange flere, som år efter år har arrangeret tirsdagskapsejladser. 

Arne Larsen, takker Kenneth den afgående formand for indsatsen og hans store arbejde. 

Henrik Mütze, nævner den store ændring i klubben han oplever – større frivillighed og flere aktiviteter, 

selvstyre i udvalgene motiver og skaber flere aktiviteter. Håber den kommende bestyrelse arbejder videre 

med den samme model. 
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Der var ikke flere kommentarer og dirigenten takker for god ro og orden. 

Generalforsamlingen afsluttes kl. 21:00:00 

 

 

____________________________ ___________________________ 

/Referent: Søren Bo Christiansen Dirigent Steen Hillebrecht 


