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Referat for ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. marts 2020 klokken 19:00 – 20:15 

 

Sted: Virtuelt via Skype 

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

Afbud: Henrik Borch, Christian Arpe, Mogens Saigal, Steen Hillebrecht, Jacob Thordal (gæst), 

Kenneth Bøggild (gæst), Jens Jacobsen (gæst) 

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer, Morten Vinther 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen. 

Bestyrelsen konstateret beslutningsdygtig. Indkaldelse rundsendt om formiddagen d. 12/3 

2020. Alle medlemmer af bestyrelsen har bekræftet at have modtaget indkaldelsen. Ingen 

protester imod afholdelsen er modtaget. Repræsentanter fra tirsdagskapsejlads, kapsejlads, 

sejlerskole og ungdom inviteret som gæster. 

2. Status på situationen 

Seneste opdateringer fra regering, Dansk Idrætsforbund, Danske Gymnastik- & 

Idrætsforeninger, samt Dansk Sejlunion blev gennemgået og diskuteret. Derudover kunne 

formanden oplyse at han dags dato er blevet meddelt telefonisk fra Vallensbæk Kommune at 

vi skal lukke juniorhuset. 

3. VSK forholdsregler i lyset af ovenstående 

Bestyrelsen vedtog nedenstående, formanden forfatter tekst til distribution til medlemmerne, 

Jesper Langer rundsender. 

Forholdsreglerne gælder omgående og foreløbigt indtil den 30. marts 2020. 

 Alle klubaktiviteter, dvs. informationsmøder, medlemssamlinger, undervisning, 

træninger (både på vandet og på land), stævner osv. aflyses. 
 Som følge af dette lukkes klublokalet for samme aktiviteter. 
 Efter påbud fra kommunen lukkes Juniorhuset (inkl. omklædningsrum) ned. Det vil 

sige, at lokalerne ikke må benyttes til ophold. Genstande kan afhentes, såfremt de 

generelle anbefalinger om at minimere risikoen for smittespredning overholdes.  

Generalforsamlingen udsættes 

Som en følge af ovenstående forholdsregler udsættes generalforsamlingen den 26. marts 2020 

indtil videre på ubestemt tid. Så snart situationen bedrer sig, således at man må formode at 

kunne afholde generalforsamling, indkaldes til ny dato med en måneds varsel. Bestyrelsen 

fortsætter uændret indtil generalforsamlingen. Det er et vidtgående tiltag, og imod vores 
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vedtægter, men både bestyrelsen og Dansk Sejlunion er af den holdning, at tidsfristerne i 
vedtægterne kan tilsidesættes i denne alvorlige situation.  

4. Næste skridt.  

Bestyrelsen følger nøje situationen og ekstraordinære møder indkaldes efter behov. Senest 

ved udløbet af ovenstående periode informeres klubmedlemmerne igen om hvordan vi 

forholder os fremadrettet. 

5. Henvendelse fra Restaurant Krabben ang. situationens konsekvenser for deres forretning. 

Henvendelse fra Restaurant Krabben blev diskuteret. Bestyrelsen overvåger nøje hvilke tiltag 

der meldes ud fra regeringens side i forhold til at hjælpe forretninger som denne. Bestyrelsen 

står til rådighed for diskussion med restauranten ang. konsekvenserne. Formanden sender svar 

til restauranten. 


