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Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2020 klokken 17:30–22:00 

 

Sted: VSK klubhuset 

Deltagere: Christian Mørch, Palle Mogensen, Jan T. Løwe, Henrik Borch, Steen 

Hillebrecht  

Afbud: Christian Arpe, Mogens Saigal 

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent 

Mødet konstateret beslutningsdygtigt. Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

Jesper Langer refererer. 

Suppleant Ken Meinertsen er udtrådt af bestyrelsen, fordi han er sejlet på langfart. 

Ken takkes for sin indsats i bestyrelsen. 

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

hjemmeside] 

Ingen bemærkninger. 

3. Behandling af sager 

a. Status på Corona 

Lad os samle op på det turbulente forår. Hvor er vi nu? Hvad kunne vi evt. 

have gjort bedre? Hvordan ser fremtiden ud? 

Vi følger retningslinjer fra myndigheder og DIF/DS og har tilpasset 

igangværende aktiviteter – Ungdom, Sejlerskole og Tirsdagssejlads. 

Ungdom har afholdt Stegelejr og Festudvalget holdt velbesøgt Skt. Hans 

grill. Ved planlægning af kommende aktiviteter indarbejdes afstandskrav og 

forsamlingskrav. Tilmelding til arrangementer kan komme på tale, f.eks. ved 

klubaftener. Tages op på første møde efter generalforsamlingen. 

b. Generalforsamling 2020 
i. Kandidater 

Steen Hillebrecht har trukket sit kandidatur (men fortsætter i 
havnebestyrelsen), så der er mulighed for at vælge 2 suppleanter. 

ii. Praktik på dagen 

Hvem kommer? Hvem gør hvad? 
Kandidater til dirigent og referent er fundet. Bestyrelsen mødes kl. 18. 

Generalforsamlingen starter kl. 19. 
c. Youngsters og J/80-projektet 

J/80: Begge både i vandet. Rigning rettet til. Træning af instruktører er i 
gang. Trailerne skal indregistreres. Besætning deltager i DM for J/80 Nivå 
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22.-23. august. 
Youngsters: Møde med projektgruppe fra DS. Projektet er rettet mod 15-23-

årige og skal skabe aktiviteter, der fastholder unge i sejlsporten. VSK er 
udvalgt til pilotklub for en ny version af konceptet, der vil fokusere mere på 
det daglige liv i klubberne. Det passer perfekt ind i vores J80-projekt og vil 

blive igangsat som en del af dette. Vi deltager i youngstersstævne i Sletten. 
4. Opfølgning på økonomi  

a. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden 

sidste bestyrelsesmøde samt status ovenpå Corona. 

Ser på nuværende tidspunkt fornuftigt ud med et overskud og 

driftsoverskud. Den likvide beholdning forventes at ende på samme niveau 

som for sidste år. Udskudt leje fra Krabben delvist betalt.  

Der kommer ekstra udgifter til rottesikring af klubhuset og muligvis til ny 

kølekompressor. Generelt har alle været dygtige til at holde igen med 

udgifterne. Noget der skal fortsætte, da fremtiden fortsat er usikker grundet 

Corona. 

5. Orientering, herunder status på den forløbne sæsons samt aktiviteter.  

a. Status på arbejdet i stående udvalg:  

i. Festudvalget  

ii. Sejlerskole  

 - Mange tilmeldinger til næste års kurser allerede nu 

iii. Ungdomsudvalget  

 - Afholder åbent hus-dag torsdag 20. august 

iv. Storjolleudvalget  

v. Kapsejladsudvalget  

 - Sonderer mulighederne for at være vært for stævner næste år 

vi. Aktivitetsudvalget 

b. Orientering og status fra sekretariatet 

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

gråsælerne, Sejlerfond, projekt J/80 og kommune. 

Sejlerfonden har doneret nye forsejl, spilerposer og forsejlspresenninger 

til J80’erne. 

 

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

møde.  


