
Vallensbæk Sejlklubs bestyrelsesmøde d. 9. september 2019 
Referat 
Udarbejdet af Jesper Langer 

1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. september 2019 kl. 17:30 – 22:00 

 

Sted: VSK Klubhuset  

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

Mogens Saigal, Steen Hillebrecht 

Afbud: Henrik Borch, Peter Ambs 

Gæster: Jesper Langer 

 

Dagsorden: 

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

Jesper Langer valgt som referent. Pkt. 4 C vedr. fedtudskiller udgår, indtil nye tilbud er 

modtaget. Punktet udskiftet med punkt om status på ansøgning om støtte til indkøb af nye 

J/80.  

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

hjemmeside] 

Ingen. 

3. Opfølgning på økonomi.  

a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden sidste 

bestyrelsesmøde. 

Økonomien udvikler sig som forventet. 

Opstart af næste års budget skal starte nu, så udkast kan behandles på næste 

bestyrelsesmøde. Formand, kasserer og sekretariat har bolden. Udgangspunkt er 

nuværende aktivitetsniveau. Udvalgene konsulteres for input til budget. 

4. Behandling af sager 

a. Vinterens aktivitetsprogram 

Der er kommet forslag til tre klubaftener fra aktivitetsudvalget. 

Udvalget arbejder videre med forslagene, tidspunkterne er tænkt januar, februar og 

marts. Muligheder til før jul undersøges – alle er yderst velkommen til at komme 

med forslag (send mail til sekretariatet). Desuden kommer et julearrangement fra 

Festudvalget. 

b. Salg af Orange RIB 

Der er indkommet et forslag fra Kenneth Bøggild om at sælge den Orange RIB. 

Bestyrelsen støtter forslaget om at sælge RIB’en, idet den har en alder, hvor der må 

forudses en del ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger. Ligeledes er det 

foreslået at tage Rummer på land, så den kun søsættes, når den skal bruges. 

Bestyrelsen er umiddelbart positiv over for dette, men der skal findes en løsning til 
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den praktiske håndtering af optagning og opbevaring. Samtidig opfordres 

Kapsejladsudvalget til at diskutere en strategi for hvilke typer stævner, vi vil 

tiltrække fremover, og hvilket materielbehov dette indebærer. Når behovet er 

identificeret, kan der tages stilling til, hvordan dette behov kan dækkes mest 

effektivt fremover. 

 

c. Status på ansøgning om støtte til indkøb af nye J/80 

Tilsagn om 175.000 kr. netop modtaget fra DIF/DGI. Steen Hillebrecht arbejder videre 

på at skaffe yderligere støtte op til projektrammen på 400.000 kr. til anskaffelse af 2 

stk. J/80. Se også referat fra bestyrelsesmøde november 2018. Steen og øvrige 

involverede vil være i tæt dialog med bestyrelsen om det videre forløb. 

 

5. Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan. 

Punkter gennemgået; status opdateret. Udvalgsworkshop planlægges foreløbigt til 

afholdelse i januar.  

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

a. Status på arbejdet i stående udvalg:  

i. Festudvalget  

 Årets novemberfest under planlægning 

ii. Sejlerskole  

Duelighedprøve 28. sept. 

Afrigning følgende weekend. 

Planlægning af vinteraktiviteter, inkl. kursus for aktive ungdomsforældre i 

sejlads. 

Navigation starter primo november. 

iii. Ungdomsudvalget  

Øvestævne afholdt op til kredsmesterskab i weekenden. 

Kredsmesterskab i Zoom8 blev sikret af Maria Bøggild, stort tillykke. 

TORM Dag er blevet afholdt med succes. 

iv. Storjolleudvalget  

v. Kapsejladsudvalget  

 Klassebådsmesterskab afholdt med positivt resultat. 

vi. Aktivitetsudvalget 

 Har afholdt møde om vinteraktiviteter. 

b. Orientering og status fra sekretariatet 

 Intet nyt (ferie) 

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

sejlerfond og kommune. 

VHF weekendkursus planlægges i februar; brugerbetaling vil være nødvendig, ca. 1.500 

kr. inkl. materialer 

 

https://vallensbaek-sejlklub.dk/wp-content/uploads/2019/03/20181114-VSK-Best-Dagsorden_referat_final.pdf
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7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.  

Vi har modtaget invitation fra Dansk Sejlunion til klubkonference i november. Udvalgene 

opfordres til at foreslå deltagere (til formanden). 


