Vallensbæk Sejlklubs bestyrelsesmøde den 28. januar 2021
Referat
Udarbejdet af Jesper Langer

Referat af bestyrelsesmøde den 28. januar 2021 klokken 17:30 –
20:00
Sted:

Virtuelt, mødelink udsendes før mødet.

Deltagere: Christian Mørch, Mogens Saigal, Henrik Borch, Palle Mogensen,
John Gericke, Jens Klæbel, Jan Løwe
Afbud:

Christian Arpe

Gæster:

Peter Ambs, Jesper Langer, Michael Krogh

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent.
Dagsordenen blev godkendt. Der var ingen kommentarer til bilag. Mødet er
konstateret beslutningsdygtigt. Referent er Jesper Langer

2.

Behandling af sager
a. Tema: Besøg fra ungdomsudvalgets nye formand Michael Krogh.
Formanden bød den nye leder af forældrerådet i Ungdom, Michael
Krogh, velkommen. Michael har deltaget i ungdomsarbejdet i to
sæsoner som far til nystartet. Jens Jakobsen, tidligere ungdomsleder,
er stoppet, da hans søn ikke længere sejler i klubben, men er med
frem til sommerferien. Det nye forældreråd har fordelt rollerne og
opgaverne blandt sig, hvor Jens tidligere har båret hovedbyrden
alene. Corona’en har begrænset udfoldelserne, men alligevel er det
lykkedes at holde aktiviteterne og interessen vedlige blandt børnene.
De tidligere trænere stopper også, så nu kommer Mikkel (tidligere
VSK’er) ind som cheftræner og bliver tilknyttet to hjælpetrænere.
Mikkel har en solid erfaring, bl.a. fra Oure Idrætshhøjskole. Han vil
starte med at tale med de enkelte unge for at kunne tilrettelægge
træningen på bedst muligvis, så der tages højde for de unge sejleres
ønske om fx kapsejlads, hyggesejlads eller adventure-sejlads. Målet
er at skabe sejlere for livet. I 2021 forventer Ungdom igen at deltage i
Stege-lejren og styrke det gode samarbejde med de andre Køge Bugtklubber. Michael regner med at fortsætte samarbejdet med
kommunen om sommersejlads i skolernes ferie.
Kenneth Bøggild står fortsat for arbejdet med de ældre sejlere,
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herunder Youngsters-projektet og udnyttelsen af J/80’erne.
Herefter præsenterede bestyrelsesmedlemmerne sig. Formanden
takkede for besøget og præsentationen.
b. Corona
Virtuel klubaften afholdes den 4. februar. Ingen ændringer af vores
forholdsregler nu, hvor regeringen forlænger de gældende
restriktioner til foreløbigt 28. februar. Der er ikke planlagt
mødeaktiviteter inden.
3. Opfølgning på økonomi
a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative
dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.
Formand, næstformand, kasserer og sekretariatsleder har afholdt møde
med Lennart Rasmussen (forpagter, Restaurant Krabben) omkring
udskudt forpagtningsafgift, den generelle situation omkring corona, samt
hvordan fremtiden kan tænkes at se ud, når en genåbning tillades. Efter
kasserens gennemgang accepterede bestyrelsen at forlænge
betalingsfristen for de to måneders udskudt forpagtningsafgift (fra 2020)
til udgangen af marts 2021. Nyt møde for fortsatte drøftelser er aftalt til
den 1/3 2021.
i. Igangsatte akutte vedligeholdelsesarbejder ved Restaurant
Krabben.
Nødvendige, akutte vedligeholdelsesarbejder: Køleboks og gulv i
lager er sat i gang straks, så det er afsluttet, når restauranten
åbner igen.
b. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2020.
Regnskabet gennemgået ud fra de indsatte noter, der forklarer
afvigelser. Regnskabet er markant positivt i forhold til, hvad man
kunne have frygtet som følge af corona. Dels er indtægterne steget
som følge af flere medlemmer, og dels er udgifterne markant lavere
end budgetteret som følge af det lavere aktivitetsniveau i 2020.
Med enkelte justeringer godkendte bestyrelsen, at endeligt
årsregnskab kan udarbejdes og rundsendes til bestyrelse og revisor til
endelig påtegning.
Budgetoversigten fremsendes 8 dage før generalforsamlingen, der
indkaldes til onsdag den 31. marts 2021.
4. Orientering, herunder status fra udvalg, sekretariat, havnen, gråsælerne,
sejlerfond og kommune.
Der er generelt meget corona-stille på alle fronter.

2

Vallensbæk Sejlklubs bestyrelsesmøde den 28. januar 2021
Referat
Udarbejdet af Jesper Langer
5.

Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden
næste møde.
Ikke noget at tilføje.
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