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Dagsorden til bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021 kl. 17:30 – 20:45 

 

Sted:  VSK Klubhus 

Deltagere:  Christian Sandersen Mørch, Henrik Mütze, Jens Klæbel, Jan 

Thomas Løwe, John Gericke, Palle Mogensen (fra 18.30), Carsten 

Adsersen 

Gæster:  Peter Ambs, Jesper Langer 

Afbud:  Henrik Borch 

 

Dagsorden 

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

Ingen kommentarer til dagsorden og bilag. Punkt 2 B afventer, at Palle 

kommer. Jesper Langer refererer. Mødet konstateres beslutningsdygtigt. 

2. Behandling af sager 

a. Orientering om fortroligt emne 

Bestyrelsen blev orienteret om et fortroligt emne. Da det blev besluttet at 

holde emnet fortroligt i henhold til bestyrelsens forretningsorden, er 

referatet af dette punkt ikke offentliggjort, men findes i bestyrelsens arkiv. 

b. Salg af 806’ere 

Vi har haft overkapacitet efter købet af J/80’erne et par år. Antal af 

elever afgøres af antallet af instruktører, og vi har mulighed for at 

inddrage yderligere sejldage (fredag og weekend). 

Forslag er at sælge en båd nu og baseret på erfaringerne muligvis en 

mere. Bestyrelsen godkendte forslaget. Sejlerskolen sætter salget i 

gang i samarbejdet med sekretariatet. 

c. Medlemmernes brug af Juniorhuset 

Nogle medlemmer efterlyser et sted, hvor medlemmer uformelt kan 

samles, og man oplever, at klublokalet ofte er optaget af 

restaurantens gæster. Juniorhuset ejes af kommunen, og i den 

forbindelse findes muligvis et forbud imod alkohol, undersøges 

nærmere. Forskellige forslag blev diskuteret: Ændring af eksisterende 

regler; nybyg, hvor materialegården er; ny indretning af klublokalet. 

Indretning af klubhuset kan gentænkes. Konklusion: Kommunens 

regler undersøge. Et udvalg kigger på løsninger: John Gericke, Peter 

Ambs, Carsten Adsersen og Henrik Mütze og kommer med forslag til 
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næste bestyrelsesmøde. Synliggørelse af muligheden for at benytte 

klubbens lokaler. 

d. Standerskifte 

Klubben byder på en grillpølse med vand/øl efter standerskiftet kl. 14. 

Formanden køber pølser ind; sekretariatet indkøber drikkevarer. 

Bestyrelsen mødes kl. 13 til opstilling af grill osv. 

3. Opfølgning på økonomi  

a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative 

dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde. 

Ikke større ændringer siden forrige gennemgang. Ingen markante 

udsving. Driftsresultatet som budgetteret.  

Sekretariatet udarbejder detaljeret, beskrivende 5-års 

vedligeholdelses-/udskiftningsplan for materiel med budget. 

Den fremtidige administration blev diskuteret, ligesom Sejlerfondens 

fremtid. Detaljeret oplæg bliver diskuteret på et af de kommende 

møder. 

b. Behandling af forslag til budget 2022.  

Kassereren og Peter Ambs gennemgik budgettet. Budgettet udsendes 

til medlemmerne i slutningen af november. Formel godkendelse ved 

kommende bestyrelsesmøde (24. november). 

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

sejlerfond og kommune. 

Festudvalget har inviteret til klubfest i november. Fredagsbar er en 

velbesøgt succes. Jens Klæbel deltager i DS’s klubkonference. Gartnere har 

renset for ukrudt omkring klubhuset. Sejlerfonden har bevilget støtte til en 

juniorsejler.  

Formanden, næstformand og kasserer samt Peter og Rita Ambs udgør 

Sejlerfondens bestyrelse. 

Havnen overtager velkomstrundtur for nye indskydere. Klubben afholder 

fortsat et velkomstarrangement for medlemmer (også ikke-indskydere). 

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

næste møde.  


