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Referat fra bestyrelsesmøde den 9. oktober 2019 klokken 17:30 – 22:00 

 

Sted: VSK Klubhuset  

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

Afbud: Henrik Borch, Christian Arpe, Steen Hillebrecht 

Gæster: Morten Vinther (Tirsdagssejladser), Jens Jakobsen (Ungdom), Peter Ambs, Jesper 

Langer 

 

Dagsorden: 

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

Bestyrelsen konstateret beslutningsdygtig. Jesper Langer er referent. Dagsorden godkendt 

med rettelse: udsendt bilag 1 erstattes af senere udsendt bilag 2. 

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

hjemmeside] 

Ingen bemærkninger. 

3. Behandling af sager 

a. Tema: Ungdomsarbejdet. 

Ungdomsudvalget besøger os for at fortælle om deres arbejde, samt dele deres 

idéer og planer for den kommende tid. 

Sommersæson på hæld efter godt år. 45 juniorer fordelt på forskellige 

erfaringsniveauer (heraf ca. 25 aktive og mindre aktive). I forhold til tidligere er 

mellemgruppen styrket. Overvejer at indføre et ungdomsduelighedsbevis (som i 

Sejlerskolen, men måske 1-årigt) for at holde på de ældste ungdomssejlere. Åbent 

slæbested i foråret og efteråret gav lidt nye medlemmer. Flittig og succesrig 

deltagelse i diverse ungdomsstævner. Forventer at sende deltagere til VM i Zoom8 

næste år i Danmark. Ungdom overtager vedligehold af Kegnæs-jollen og RIB’erne. 

En del af grejet begynder at trænge til udskiftning. Kommunen sponserede nye 

våddragter og –sokker i år.  

b. Tema: Tirsdagskapsejlads. 

Tirsdagskapsejladsudvalget besøger os for at fortælle om deres arbejde, samt dele 

deres idéer og planer for den kommende tid. 

Sæsonen er gået godt. Ny bemanding på dommerbåd med Anders Fogh som 

ankermand. Deltagerantal på niveau med sidste år. Fem både tilmeldt til two hand 

sejlads, men som regel kun en på banen. Ønsker fortsat udlægning af faste bøjer, 

som vil spare en følgebåd og bemanding. Der er allerede bevilget penge til 

nødvendigt grej. Indkøb og udlægning arrangeres af tirsdagssejladsen i med bistand 

fra sekretariatet. Prisnedsættelsen fra 800 kr. i 2018 til 600 kr. i 2019 har betydet, 

at man har fastholdt deltagerantal, selv om det nu er et klubarrangement. 

Familiekapsejlads vs. tirsdagssejlads diskuteret og indgår i udvalgets ideer for 

næste års sejladser. 

c. Vinterens aktivitetsprogram 
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Status på vinterens program. 

Festudvalget arrangerer 2 events, et i november og et i januar 2020. VHF-kursus 

klar til at modtage tilmeldinger, 22.-23. februar, pris 1.500 kr. 

d. Standerskifte 

Praktisk planlægning af standerskifte lørdag d. 26/10 2019. Hvem kommer og hvem 

gør hvad? 

kl. 14.00 Formandens tale 

kl. 14.30 Klubben byder på øl & vand i klublokalet 

4. Opfølgning på økonomi.  

a. Gennemgang af forslag til budget 2020. [Bilag 1] Rettet til Bilag 2 

Budgetstatus og udkast til 2020 budget gennemgået. Med de aftalte justeringer og 

evt. nye input fra udvalgene forventes budgettet klar til vedtagelse ved næste 

bestyrelsesmøde, så det kan udsendes i overensstemmelse med vedtægterne inden 

udgangen af november. 

b. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden sidste 

bestyrelsesmøde. 

i. Fedtudskiller ved Restaurant Krabben. 

Nyt tilbud modtaget på udskiller med større kapacitet og billigere end 

tidligere tilbud. Tilbud er accepteret som vedtaget pr. mail til en udgift på 

70.000 kr. Leveres i løbet af 3-4 uger, hvorefter arbejdet kan starte. 

 

Koordinering af og opfølgning på bestyrelsens arbejdsplan.  

Arbejdsplan gennemgået og opdateret. Nyt punkt til senere behandling: Klubbens 

synlighed overfor gæster fra landsiden skal forbedres. 

 

5. 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 

Vintersæsonen står for døren og aktiviteterne tilpasses dette. 

b. Orientering og status fra sekretariatet 

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

sejlerfond, projekt J/80 og kommune.  

J/80 udvalg nedsættes for detailplanlægning af omkostninger (drift, transport m.v.) og 

udlejningsordning. 

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

Christian Mørch deltager i DS klubkonference. 


