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Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 14. november 2018 klokken 17:30 – 22:00 

 

Sted:  VSK klubhuset 

Deltagere:  Christian Mørch, Ken Meinertsen, Morten Vinther, Christina Rasmussen 

Gæster:  Jesper Langer, Peter Ambs (fast inviterede gæster) 

  Sejlerskoleudvalget ved Steen Hillebrecht, Palle Mogensen, Jens Hauer (punkt 1-3) 

  Ungdomsudvalget ved Jens Jakobsen, Kenneth Bøggild (fra kl. 18) (punkt 1-3) 

Afbud:  Henrik Borch, Søren Schramm 

Fraværende: Peter Jensen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent. 
Ingen kommentarer. Jesper Langer er referent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Der byttes 
rundt på pkt. 3a og 3b. 

2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde. [Se referat på hjemmeside] 

Ingen kommentarer. 

3. Behandling af sager 

a. Tema – Ungdomsudvalget. 

16 Optimister, 4 Tera- og 2 funktionsduelige Feva-joller plus en Laser. Pt. 10 helt 

nystartede plus 20 mere og meget øvede – i alt 45 ungdomsmedlemmer. Udfordringen 

er mange nye, uerfarne og færre erfarne sejlere – især i vinterperioden, hvor der 

kræves tørdragter. Feva-joller (2 personers joller) er godt brugte (plastskader i 

bunden); jollerne er nu også 10 år gamle.  Vi kan ikke optage ret mange nye sejlere med 

den nuværende flåde, men forventer at føre hvervekampagner til foråret for at sikre 

tilgang. Forsøger at optimere trænerudnyttelse og skabe skarpere indlæringskurve på 

1. år. Ulige fordeling af sejlere på mandags- og torsdagstræning.  

Udvalget har udarbejdet en forældrehåndbog, der udleveres til ”nye” forældre. Steen 

H. foreslog, at man arrangerede ”forældresejlads”, hvor forældre inviteres ud at sejle 

med klubbens bådejere eller i Sejlerskolens både.  

Dialog med kommunen om at etablere samarbejde via SFO og indskolingen. Man 

arbejder på at finde måder til at holde på de ældste ungdommer. På landsplan forlader 

60 % af drengene og 80 % af pigerne deres sportsforeninger i alderen 14-16 år.  

Alle trænerbåde udstyres med skruebekyttere. 



Vallensbæk Sejlklubs bestyrelsesmøde d. 14. oktober 2018 
Referat 
Udarbejdet af Jesper Langer 

2 

b. Tema – Sejlerskolen. 

Udvalg kommet godt på sporet. Større efterspørgsel på end udbud af pladser – antal 

instruktører er en flaskehals. Flåden er på 5 både: 4 806’er og 1 turbåd. Undervisningen 

sigter stadig mod erhvervelse af duelighedsbevis, men måske skal dette revurderes – 

flere ønsker ”bare” at lære og sejle. Pt. i alt 34 elever og ca. 25 instruktører inkl. 

reserver. Arbejder med afpudsning af vinter/forårsprogram. Y3 kursus vha. Københavns 

Sejlerskole ikke muligt at oprette i år. 

Største udfordring er antal instruktører og bådenes tilstand. Instruktører samles til 

sommersamling med reparation af bådene og andre praktiske gøremål.  

Udvalget kigger på alternativer til nuværende ordning med undervisning aftener på 

hverdage, fx om det er muligt/ønskeligt med undervisning i dagtimer, på fredage og i 

weekenden.  

Bådlåneklubben lukket, men undervisning i turbåden fortsætter, og Balladen kan 

fortsat lånes af instruktører til dagture. Årsagerne til lukning af Bådeklubben blev 

diskuteret.  

Kontakt mellem gaster og bådejere kunne evt. forbedres, fx ved at invitere potentielle 

gaster med til skippermødet i foråret forud for starten af aftenmatcherne. 

c. Forslag fra ungdomsudvalget og Sejlerskolen vedr. anskaffelse af to stk. J/80 både. 

Udfordring: Sejlerskolen kunne godt ønske sig flere elever pr. instruktør i Sejlerskolen – 

Ungdom har behov for ”overgangsaktiviteter” – aktiviteter, der kan være med til at 

fastholde de ældste ungdomssejlere og forlænge deres aktive liv i klubben. Projektet er 

budgetteret til 400.000 kr. og baseret primært på ekstern finansiering (fonde) samt en 

delfinansiering på 1/4 via Sejlerfonden og sigter på anskaffelse af to J/80’er og salg af 

en 806’er (indgår ikke i budget).  

J/80 er en sportsbåd, der giver mulighed for 4 (eller flere) - og yngre - elever pr. 

instruktør, vil tale til lidt ældre ungdomssejlere og tiltrække kapsejladselever til 

aftenmatcherne. Forventningen er også, at tilbud om undervisning i sportsbåd kan 

tiltrække yngre voksne som elever i Sejlerskolen. 

Bestyrelsen giver sejlerskole- og ungdomsudvalg mandat til på klubbens vegne at 

udarbejde en egentlig projektbeskrivelse mhp. ansøgning til fonde og legater. Og, hvis 

det lykkes at opnå skitserede finansiering, at indkøbe op til to stk. J/80’ere indenfor 

fremlagte budget.  

Bestyrelsen opfordrer herudover ungdomsudvalget og Sejlerskolen til at få lavet en 

detaljeret plan for vedligeholdelsen, samt søge yderligere at begrænse Sejlerfondens 

delfinansiering så meget som muligt. 

d. Havnens fremtid – Input til dialogmøde.  

Emnet blev diskuteret og implikationerne i forhold til VSK’s virke dagligt og ved større 

arrangementer blev klargjort. Dialogmøde afholdes den 20. november, se 

https://vhkb.dk/2018/10/30/invitation-til-dialogmoede-med-kommunen-om-havnen 

4. Opfølgning på økonomi.  

https://vhkb.dk/2018/10/30/invitation-til-dialogmoede-med-kommunen-om-havnen
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a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden sidste 

bestyrelsesmøde. 

i. Indkøb af våddragter til ungdom – tilskud fra kommunen. 

Klubben supplerer kommunens tilskud med 18 %, så der indkøbes nye 

(tiltrængte) dragter for ca. 26.000 kr. 

b. Forventet årsresultat. 

Vi ligger bedre end budget, bl.a. pga. større indtægter, og årsresultatet forventes, at 

blive bedre end budgetteret. 

5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.  

a. Udvalgsworkshop 19/1 2019 kl. 11 

Planlægning/idégenerering: Bestyrelsen sender forslag til formanden. 

b. Vedligeholdelsesplan 

Sekretariatet lister opgaver/ideer. 

c. Kommunikationspolitik 

Der arbejdes videre. 

6. Orientering, herunder status på den forløbne sæsons medlemstilbud samt aktiviteter.  

a. Status på arbejdet i stående udvalg:  

i. Festudvalget  

i.a.b. 

ii. Sejlerskole  

Se under punkt 3. 

iii. Ungdomsudvalget 

Se under punkt 3.  

iv. Storjolleudvalget  

 Har afholdt Flæske Cup 

v. Kapsejladsudvalget 

Arbejder på flere stævner i 2019 

vi. Tursejlerudvalget 

i.a.b. 

b. Orientering og status fra sekretariatet 

i.a.b. 

c. Andet, herunder status fra ad-hoc udvalg, orientering fra havnen, gråsælerne, Sejlerfond 

og kommune. 

Gråsælerne er travlt beskæftiget med renovering af dæk ved standermast, bundmaling af 

Rummer, reparation af Tender og Balladen. 

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

i.a.b. 

 


