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Referat af bestyrelsesmøde den 19. august 2019 klokken 17:30 – 22:00 

Sted: VSK Klubhuset  

Deltagere: Christian Mørch, Christian Arpe, Palle Mogensen, Ken Meinertsen, Jan T. Løwe, Mogens 

Saigal 

Afbud: Henrik Borch, Steen R. Hillebrecht 

Gæster: Peter Ambs 

 

Dagsorden: 

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

Dagsorden godkendt. Bestyrelse beslutningsdygtig. Mogens Saigal valgt til referent. 

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. 

Regnskabet udvikler sig tilfredsstillende; restancerne er nede på ca. 14.000 kr. 

Vores kontantbeholdning er som planlagt og tilfredsstillende.  

4. Behandling af sager 

a. Restaurant Krabben – forbedringer 

Vedr. hovedbrønd 

Vi henstiller til, at Rest. Krabben følger anvisninger fra havnen. Og at havnen angiver 

procedure for nødberedskab. VSK dækker ekstraordinært udgiften til tømning af 

hovedbrønd i forbindelse med to gange akut tømning i foråret. 

 

Vedr. fedtudskiller 

På baggrund af nye informationer om kapaciteten af den eksisterende fedtudskiller er 

det besluttet at få et nyt tilbud på fedtudskiller, Mhp. at beslutte endelig løsning 

efterfølgende pr. mail. Mere information følger på kommende bestyrelsesmøde. 

Hermed indkøbes ikke den på sidste møde omtalte niveauføler med alarm. 

 

Vedr. varmepumpe 

Vil VSK ekstraordinært bevillige et tilskud på 10.000 kr. til varmepumpe i hallen, som 

kompensation for den radiator, VSK fik fjernet på 1. sal og set i lyset af hallen, er 
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fællesareal. Dette tilskud ydes under forudsætning af at Restaurant Krabben skifter fra 

el til varmepumper i underetagen. 

 

b. Vinterens aktivitetsprogram 

Vi vil igen til vinter afholde diverse aktiviteter, konkrete tiltag udmeldes senere. 

Alle opfordres til at komme med forslag. 

 

5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan. 

Listen over løbende opgaver blev gennemgået og opdateret. Folder til nye medlemmer 

opdateres som en del af indsats for at øge kendskabet til klubbens tilbud blandt disse. 

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

a. Status på arbejdet i stående udvalg:  

Udover de aktiviteter, der er meldt ud via klubbens nyhedsbrev, er der intet at berette. 

i. Festudvalget  

ii. Sejlerskole  

iii. Ungdomsudvalget  

iv. Storjolleudvalget  

v. Kapsejladsudvalget  

vi. Aktivitetsudvalget 

Der er møde i aktivitetsudvalget senere i denne uge. 

 

b. Orientering og status fra sekretariatet 

i. Nøgler 

Der er i tidens løb købt 259 nøgler, heraf er 44 på lager. Af de resterende 215 

kan der sættes navne på ca. 40. Resten er gået tabt i tidens løb. Heldigvis er der 

ikke konstateret misbrug. Bestyrelsen vurderer løbende låsesystemet i forhold 

til vores behov. 

(I dagens priser svarer 259 nøgler til ca. 77.000 kr.) 

 

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

sejlerfond og kommune. 

VSK har modtaget en spørgeskemaundersøgelse fra DS vedr. gener fra vandscootere, 

som er rundsendt til udvalgene. 

 

Forholdene omkring vores tilgodehavende fra Billetexpressen er bragt i orden, og vi får 

udbetalt alt hver 15. i måneden.  

 

Sejlerfonden har ydet ca. 10.000 kr. i tilskud til 2 ungdomssejlere jvf. Fondens formål. 
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Gråsælerne har i deres ferie monteret Y-bom ved bro B. 

Der har i sommerferien været lidt problemer med gæster på havnen, der har holdt fest 

på klubhusets terrasse og glemt at rydde op. Problemet er generelt for hele havnen, og 

havnebestyrelsen opfordrer til, at man i situationer, hvor man opdager festen, imens 

den er i gang, retter henvendelse til vagtselskabet og/eller politiet. Se i øvrigt også 

referat fra havnens bestyrelse. 

 

 

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

Ingen bemærkninger. 


