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Bestyrelsesmøde den 6. oktober 2020 kl. 17:30 – 22:00 

 

Sted:  VSK klubhuset 

Deltagere:  Palle Mogensen, Jan Løwe, Jens Klæbel, Mogens Saigal, John Gericke, 

Christian Mørch 

Afbud: Henrik Borch, Christian Arpe 

Gæster:  Peter Ambs, Jesper Langer  

 

Dagsorden 

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

Dagsorden og bilag godkendt. Jesper Langer refererer. Mødet er 

beslutningsdygtigt.  

Formanden informerede om, at der var inviteret en ekstra gæst: Per ”Amok. 

Restauratør Lennart var også indbudt, men forhindret. I stedet holdes møde med 

formanden, næstformanden og kasseren i slutningen af måneden om situationen 

efter de seneste corona-restriktioner. 

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

hjemmeside] 

Ingen kommentarer. Punktet fjernes fra standarddagsordenen fremover. 

3. Behandling af sager 

a. Forretningsorden for bestyrelsesåret 2020-2021 

Forslag til forretningsorden udsendt som bilag 1a og 1b. 

Den fremsendte orden gennemgået sammen med kommentarer. De enkelte 

punkter blev diskuteret; teksten tilrettes og fremsendes pr. mail til 

bestyrelsens endelige godkendelse, hvorefter den lægges på hjemmesiden 

(under ”Om klubben”). 

b. Invitation af faste gæster 

Det foreslås, at Jesper Langer og Peter Ambs fra sekretariatet inviteres fast 

til møderne. 

Godkendt. 

c. Corona 

Lad os tage temperaturen på Corona i forhold til VSK. 

Per ”Amok” orienterede om festudvalgets planer under hensyntagen til de 

kendte corona-restriktioner: 

Planlagt fest og bankospil i efteråret aflyst. Det er muligt at indrette 

klublokalet ved at ”vende” den normale bordopstilling, så der kan sidde 50 

personer.  

Festudvalget har lavet et program med matchrace og socialt indhold til 

standerskiftet lørdag den 31. oktober. Afvikles udendørs. 

Fredag 4. december planlægges der julegløgg efter arbejdstid (kl. 16.30); 

afholdes udendørs.  
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Det overvejes at genoplive den traditionelle pinsetur og arrangere en 

frokostsejlads (som i foråret 2020) i samarbejde med VBK. 

Afhængig af situationen laves et Skt. Hans arrangement. 

Bestyrelsen godkender planerne, det understreges dog at udvalget skal 

tilrettelægge arrangementerne i overensstemmelse med gældende corona-

regler. Ved tvivlstilfælde står bestyrelsen gerne til rådighed. 

d. Bestyrelsens arbejdsplan 

Lad os fordele ansvar og få taget hul på de opgaver, der ligger foran os.  

Punktet udskydes til næste møde. 

e. Standerskifte – planlægning 

Hvordan afholder vi standerskifte, og hvem gør hvad? 

Opgaver fordelt. Program: Se punkt c. 

f. Aktiviteter for nye medlemmer 

Vi måtte desværre aflyse planlagt arrangement. Hvad kan vi gøre i stedet? 

Undersøge interesse for mentorordning? Intro-udvalget udarbejder et 

koncept for en sådan ordning. Promovere gruppen ”Medlemsforum” på 

klubbens Facebook-side bedre. Derudover arbejdes med nyt arrangement 

for nye medlemmer i en tilrettet udgave, der kan gennemføres med 

nuværende corona-restriktioner. 

g. Vinterens aktivitetsprogram 

Hvad gør vi i forhold til vinterens aktiviteter og de aktuelle restriktioner? 

Udover Festudvalgets arrangementer planlægger Aktivitetsudvalget tre 

klubaftener i løbet af foråret. Der må max. deltage 50 personer pr. aften, og 

der kan ikke være spisning med de nuværende restriktioner. Foredrag om 

trim med Michael Hestbæk planlægges afholdt til foråret. 

4. Opfølgning på økonomi  

a. Gennemgang af prognose for årsregnskab samt forslag til budget 2021 

Se rundsendt materiale, bilag 2. 

Posterne gennemgået og diskuteret. Kasseren og sekretariatet færdiggør 

årsregnskab 2020 og budgetforslag for 2021 til godkendelse på virtuelt 

bestyrelsesmøde 28. oktober. 

b. Budgetopfølgning, herunder opfølgning på økonomiske dispositioner siden 

sidste bestyrelsesmøde 

Gennemgået ifm. prognosen for 2020. Der suppleres op med nyt service i 

klubhuset, og regningen splittes med Restaurant Krabben. Derudover er 

gulvtæppet og stolene blevet renset, beløbet på i alt 7.000 kr. er delt med 

restauranten.  

5. Orientering, herunder status fra udvalg, sekretariat, havnen, gråsælerne, 

sejlerfond og kommune. 

Sejlerskolen afsluttede året med, at alle elever bestod. 

a. J/80 projekt 

Mogens Saigal gav kort orientering ang. J/80-projektet, herunder 

Youngsters 
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Gruppen har mødtes og fortsætter under de forudsætninger, man i sin tid 

søgte fondsstøtte til. Der udestår nogle aktiviteter her, som der arbejdes på. 

Det samme gælder Youngsters-projektet. 

b. Restaurant Krabben 

Der har været afholdt møde med Restaurant Krabben for at diskutere en 

række ønsker til forbedringer. Der arbejdes nu på at indsamle tilbud, så 

bestyrelsen kan vurdere det samlede billede. Videre aktion afventer, at 

tilbud indløber.  

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

møde.   

Ingen input. 


