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Referat af bestyrelsesmøde den 20. maj 2019 klokken 17:30 – 21:00 

 

Sted:   VSK klubhuset 

Deltagere: Christian Mørch, Henrik Borch, Palle Mogensen, Mogens Saigal, Ken Meinertsen 

Afbud:   Jan T. Løwe, Christian Arpe, Steen R. Hillebrecht, Jesper Langer 

Gæster:  Peter Ambs 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Henrik Borch er referent. Dagsorden og bilag godkendt. 
 

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

Ingen bemærkninger. 

3. Opfølgning på økonomi.  

a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden sidste 
bestyrelsesmøde. 
 
På indtægtssiden mangler indbetalinger af kontingent for godt 43.000 kr., Der 

udsendes rykkere efter normal procedure. Overordnet set ser det fornuftigt ud. 

 

4. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.  

Bestyrelsen gennemgik arbejdsplanen og opdaterede denne med status.  
 

5. Behandling af sager 

a. Anskaffelse af gasgrill til klubhusets terrasse. 

Der er indkommet forslag om anskaffelse af gasgrill til klubhusets terrasse. Forslaget 
blev drøftet og forskellige muligheder og praktiske foranstaltninger blev 
vendt, men ingen nøglefærdig løsning blev fundet. Grundlæggende er bestyrelsen 
positivt stemt over for forlaget, men der skal findes en løsning på diverse praktiske 
forhold. Formanden vil forfatte en artikel til klubbens nyhedsbrev, hvor der opfordres 
til at samle et lille udvalg af interesserede klubmedlemmer, som kan arbejde på en 
løsning og belyse de forskellige forhold ved sådan en ordning. 
 

b. Indledende behandling af kloakopgradering ved klubhuset. 

Det blev drøftet at fedtudskilleren i VSK’s klubhus/restaurant har for lille kapacitet til at 
håndtere et jævnt flow i kloakken samt sikre at pumpen i hovedkloakken ikke stopper. 
Bestyrelsen bad Peter om at indhente konkret tilbud på en opgradering af 
fedtudskilleren.  
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c. Indledende diskussion angående klubbens nøglesystem. 

Det blev drøftet, at nøgler i omløb ikke kommer retur til klubben når et bemyndiget 
medlem eller en instruktør stopper i klubben. Det betyder, at der med mellemrum skal 
bestilles nye kostbare nøgler. Det blev besluttet at der herigennem referatet sendes 
opfordring til alle som måtte ligge inde med en klubnøgle, som de ikke anvender mere, 
til at aflevere denne til klubkontoret. Opfordring til samme indsættes i næste 
nyhedsbrev. 
 

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

a. Status på arbejdet i stående udvalg:  

i. Festudvalget  

ii. Sejlerskole  

iii. Ungdomsudvalget  

iv. Storjolleudvalget  

v. Kapsejladsudvalget  

vi. Aktivitetsudvalget 

Kort gennemgang af aktiviteterne i udvalgene, intet at bemærke udover ud over de 

løbende og programsatte aktiviteter. 

 

b. Orientering og status fra sekretariatet 

Ingen bemærkninger. 

 

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

og kommune. 

i. Ny motor til ”Krølle” 

Sejlerfonden har doneret en ny påhængsmotor til ”Krølle” idet den eksisterende 
ville blive for dyr at reparere.  
 

ii. Høringssvar til kommunen ang. Havneudvidelse 

Via havnens bestyrelse vil VSK indgive høringssvar vedr. kommunens forslag til 
lokalplan i for havneområdet. 
Bestyrelsen udtrykker specifik bekymring om lokalplanens mulighed for 
afkortning af Q-broen, samt at der tillades op til 8,5 meters bygningshøjde ved 
den kommende badeanstalt. 

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

Ingen bemærkninger. 

 


