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Dagsorden til konstituerende bestyrelsesmøde den 16. juni 2021 efter generalforsamlingen 

 

Sted:  VSK klubhuset 

Deltagere: Christian Mørch, Jens Klæbel, John Gericke, Palle Mogensen, Jan Løwe, Carsten 

Adsersen, Henrik Mütze 

Gæst: Jesper Langer 

Dagsorden: 

Formanden bød velkommen til de nye medlemmer Carsten Adsersen og Henrik Mütze.  

 

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

Bestyrelsen er konstateret beslutningsdygtig. Jesper Langer refererer. 

2. Bestyrelsens konstituering 

a. Præsentation af de enkelte medlemmer, inklusiv deres tanker om arbejdet i 

bestyrelsen.  

John Gericke, medlem af VSK siden 1980. Medlem af velkomstkomité og VSK-

repræsentant i havnebestyrelsen. Palle Mogensen, aktiv i 20 år som instruktør og 

medlem af sejlerskoleudvalget. Jan Løwe, medlem af bestyrelsen i 2 år. Jens Klæbel, 

medlem i 1 år, med i Velkomstudvalget, ny kasserer. Carsten Adsersen, ny i havn og 

klub sidste år, Maxi-sejler. Henrik Mütze, tidligere bestyrelsesmedlem (3-4 gange siden 

1980), stor erfaring med samarbejde med kommunen. Vil arbejde for samordning af 

klubadministrationerne på havnen. Christian Mørch, formand på 4. og sidste år. 

Medlem siden 2008. Henrik Borch, fremover menigt medlem efter eget ønske (tidligere 

næstformand). 

b. Godkendelse af forretningsorden. 

Det foreslås, at forretningsordenen for 2020-2021 godkendes med ændrede datoer. Se 

forretningsorden på https://vallensbaek-sejlklub.dk/om-sejlklubben/bestyrelsen-

2/forretningsorden/ 

Vedtaget. Ny bliver lagt op snarest. 

c. Praktisk introduktion til nye medlemmer, bl.a. til bestyrelsesarkiv, dokumenter på 
hjemmesiden osv. 

https://vallensbaek-sejlklub.dk/om-sejlklubben/bestyrelsen-2/forretningsorden/
https://vallensbaek-sejlklub.dk/om-sejlklubben/bestyrelsen-2/forretningsorden/
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Formanden orienterede om drev m.v. Nye medlemmer oprettes og tilsendes login-
oplysninger.  

d. Oprettelse af bestyrelsens arbejdsplan, herunder mødekalender, rollefordeling og 
opgaver.  
Mødefrekvens: Hver 2. måned og ellers efter behov. Første møde i 2. uge af august. 

e. Godkendelse af fast inviterede gæster (nyt punkt) 
Peter Ambs og Jesper Langer fortsætter som gæster. 
Bestyrelsens konstituering er dermed afsluttet. 

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

 


