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Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2019 klokken 17:30 – 22:00 

 

Sted:  VSK klubhuset 

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

  Jan T. Løwe, Steen R. Hillebrecht 

Afbud:   Christian Arpe 

Gæster:  Peter Ambs, Jesper Langer 

 

 

 

Dagsorden: 

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

Bestyrelsen konstateres beslutningsdygtig. Fremsendt dagsorden og bilag godkendt. Jesper 

Langer er referent. 

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

Ingen kommentarer. 

3. Opfølgning på økonomi.  

a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden sidste 

bestyrelsesmøde. 

Regnskabet udvikler sig tilfredsstillende; restancerne er nede på ca. 28.000 kr. 

4. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.  

Listen over løbende opgaver blev gennemgået og opdateret. 

5. Behandling af sager 

a. Udskiftning af gasgrill.  

Der er desværre ikke nogen der har meldt sig til at finde løsning for grill på klubhusets 

terrasse. 

Den ene af klubbens to nuværende gasgrill er udtjent og der indkøbes erstatning for 

denne, budget 7000 kr. Denne grill vil fortsat blive opbevaret sammen med den anden i 

juniorhusets haller.   

b. Kloakopgradering ved klubhuset. 

I første omgang undersøges, om der ved at installere niveaualarm på eksisterende 

fedtudskiller kan konstateres, hvad behovet for/størrelsen af en evt. ny fedtudskiller er. 

Hvis dette er muligt anskaffes niveaualarmen til et anslået beløb på maks. 15.000 kr.   
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c. Status på sejlende materiel. 

En rundspørge til udvalgene viser, at der ikke på nuværende tidspunkt er ønske om at 

afhænde både – udover den orange RIB efter sæsonen - men bestyrelsen anbefaler, at 

udviklingen følges løbende.  

Reparationen af stævnrør på Spring igangsættes ved førstgivne lejlighed 

(sommerferien). 

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

a. Status på arbejdet i stående udvalg:  

i. Festudvalget 

Der arbejdes på årets fest i november. Dato følger.  

ii. Sejlerskole  

Ingen alvorlige hændelser eller skader. Bådene gennemgås i næste uge op til 

sommerpausen. 

iii. Ungdomsudvalget  

 Forbereder TORM Dag; udvalget øget med nye medlemmer, så der i alt er fem. 

iv. Storjolleudvalget  

v. Kapsejladsudvalget  

 Forbereder næste store stævne i slutningen af august. 

vi. Aktivitetsudvalget 

b. Orientering og status fra sekretariatet 

Ikke yderligere udover budgetgennemgangen.  

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

og kommune. 

Havnen har fortsat fin dialog med kommunen ang. Havneudvidelsen. 

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

Er der behov for en gennemgang af klubbens trailere? Ungdomsudvalget kontaktes. 

 


