
Vallensbæk Sejlklubs bestyrelsesmøde den 9. december 2020 
Referat 
Udarbejdet af Henrik Borch 

1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2020 klokken 17:30 – 22:00 

 

Sted:  Virtuelt møde 

Tilstede: Christian Mørch, Palle Mogensen, Mogens Saigal, Jan Løwe, Jens Klæbel,  

John Gericke, Henrik Borch  
 

Afbud:  Christian Arpe  

Gæster: Peter Ambs 

 

Dagsorden: 

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

Mødet er konstateret beslutningsdygtigt. Dagsorden godkendt. Henrik Borch 

refererer. 

 

2. Behandling af sager 

a. Corona 

Lad os tage temperaturen på corona i forhold til VSK. 

Baseret på nyeste regler og retningslinjer blev det besluttet at genindføre 

samme restriktioner vedrørende vores lokaler som ved nedlukningen i 

foråret. Restriktionerne vil gælde indtil videre. Der opslås besked på 

klubbens hjemmeside. 

 

b. Bestyrelsens arbejdsplan 

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

Arbejdsplanen blev gennemgået. Ny status er noteret i planen. 

 

c. Fokus: Velkommen til nye medlemmer 

Velkomstgruppen orienterer om deres arbejde samt fremlægger udarbejdet 

forslag til velkomstfolder til bestyrelsens godkendelse. 

John præsenterede ideen bag velkomstfolderen, og det blev drøftet, hvordan 

den skal præsenteres og distribueres. Velkomstgruppen vil på deres næste 

møde drøfte, om folderen skal distribueres elektronisk, eller om man kan 

finde ressourcer til at sende dem ud fysisk til nye medlemmer. Bestyrelsen 

tilsluttede sig i øvrigt med stor ros og tilfredshed oplægget til folderen og 

opfordrer udvalget til at få lavet de sidste ændringer og få bragt folderen i 

brug. 

 

d. Forslag fra sejlerskolen ang. North 1 som delebåd 

Diskussion af sejlerskolens oplæg samt beslutning om videre forløb.  

Palle præsenterede ideen bag forslaget ang. North 1 som delebåd.  
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Bestyrelsen bakker op om ideen, og sejlerskolen blev bedt om at færdiggøre 

konceptet til endelig beslutning og undersøge, hvilken interesse der måtte 

være. 

 

e. Forslag fra VBK ang. fælles skrivelse til kommunen om støjgener på havnen. 

Beslutning om VSK’s holdning samt videre forløb.  

Formanden redegjorde for den henvendelse, VSK har fået fra VBK. Forslaget 

går på i fællesskab at udarbejde skrivelse til kommunen angående 

støjgenerne, hvori det foreslås at indføre forbud og skiltning imod brug af 

afspillere med musik på havnen. Bestyrelsen besluttede, at formanden 

svarer VBK, at støjgener generelt bør rapporteres med det samme til 114, 

således at politiet bevarer Vallensbæk Havn som fokusområde. VSK ønsker 

ikke på nuværende tidspunkt at indsende en skrivelse med forslag om 

ovennævnte forbud til Vallensbæk Kommune. Der henvises i øvrigt til 

havnens ordensreglement, hvor det fremgår at alt unødig støj er forbudt. 

 

3. Opfølgning på økonomi  

a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative 

dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde. 

Mogens gennemgik regnskabet og prognose for 2020.  

Lås med nøglebrik er installeret på toiletdøren på 1. sal i klubhuset. 

 
i. Igangsatte akutte vedligeholdelsesarbejder ved Restaurant Krabben. 

Flisebelægning i Krabbens gårdareal skal udbedres på grund af 

ujævnheder efter rotteforekomst. Arbejdet er bestilt, men ikke udført 

endnu.  

b. Status på liste over projekter og udgifter vedr. Restaurant Krabben. 

Der mangler fortsat flere tilbud på de initiativer og vedligeholdelsesarbejder, 

der står på listen. Ting, som åbenlyst er VSK’s ansvar i forhold til 

vedligeholdelse, bliver igangsat. 

 

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

sejlerfond og kommune 
Grundet corona er der generelt pause i indendørs aktiviteter, ligesom 

udendørs aktiviteter er begrænset en del.   
Christian berettede, at festudvalget havde lagt et kæmpe arbejde i at 
planlægge julearrangementet den 4. december, således at alle corona-

restriktioner var overholdt. Arrangementet forløb derfor godt, og deltagerne 
var generelt rigtig positive, selvom restriktionerne naturligvis gjorde 

arrangementet noget anderledes, end man kunne have håbet.  
Der er planlagt 3-4 klubaftener efter nytår, men i hvert fald arrangementet i 
januar kræver nok noget tilpasning for at kunne holdes med gældende 

restriktioner. 
Der har været en enkelt godkendt udbetaling fra sejlerfonden til Mark 

Hestbæk. 
 

a. Status på kandidater til bestyrelsen 2021-2022. 
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Bestyrelsen tog en bordet rundt, hvor alle forelagde deres planer mht. 

opstilling på næste generalforsamling. Det kunne konstateres, at der også til 

næste år er basis for en godt sammensat bestyrelse, men der naturligvis 

altid er plads til flere kandidater.  

 

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

møde.  

Ingen bemærkninger under eventuelt. 

 


