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Referat fra bestyrelsesmøde den 9. marts 2022 klokken 17:30 – 21:00 

 
Sted: Klubhuset 

Deltagere:  Christian Sandersen Mørch, Jens Klæbel, Jan 

Thomas Løwe, Carsten Adsersen  

Afbud: Henrik Borch, Henrik Mütze, John Gericke, Palle Mogensen 

Gæster: Jan Stephensen, Jesper Langer, Peter Ambs 

 

Sted:  VSK klublokale 

 

Dagsorden: 

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

Formanden bød velkommen til Jan Stephensen, der stiller op til bestyrelsen ved 

generalforsamlingen. Dagsordenen og bilag godkendt. Pga. afbud er bestyrelsen – 

for første gang i denne omgang – ikke beslutningsdygtige. Nødvendige 

beslutninger forelægges derfor den resterende bestyrelse og godkendes pr. mail 

efterfølgende. 

 

2. Behandling af sager 

● Planlægning af Generalforsamling 2022. 

Valg af mulig dirigent vendt. Formand undersøger. Sekretariatet udskriver 

medlemslister mv. Regnskab, beretning og dagsorden udsendes før 

generalforsamlingen (21. marts). 

● Bestyrelsens sammensætning 2022-2023. 

Lad os se om vi kan komme med et godt bud på sammensætning, som kan 

fremlægges generalforsamlingen. 

På valg er formanden, Christian Mørch, og bestyrelsesmedlem John Gericke, 

som også fortsætter. Christian Mørch fortsætter gerne som menigt medlem. 

Jens Klæbel stiller op som formandskandidat.  

Kvindelige kandidater efterlyses. 

● Endelig liste over kandidater, der indstilles til havnebestyrelsen og VSK 

bestyrelse. 

Mogens Saigal og John Gericke genopstiller til havnebestyrelsen. 

VSK bestyrelse: 

Formand: Jens Klæbel 

Næstformand: Henrik Mütze (ikke på valg) 

Kasserer: Udestår 

Medlemmer: Jan Løwe (ikke på valg); Palle Mogensen (ikke på valg); Henrik 
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Borch (ikke på valg); Jan Stephensen; Christian Mørch; Carsten Adsersen; 

John Gericke. 

Derudover søges der suppleret med yderligere medlemmer/suppleanter. 

3. Opfølgning på økonomi  

● Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative 

dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde. 

Vi ligger på budget. Medlemstallet stabilt over tid. 

- DS ungdomskonference 

Bestyrelsen har besluttet pr. mail at klubben støtter deltagelse i 

denne konference. Mail sendt til juniormedlemmer i alderen 15-23 år, 

men ingen tilmeldinger indtil videre. 

● Endelig godkendelse/underskrivning af årsregnskab 2021. 

Det allerede godkendte regnskab blev underskrevet. Manglende 

underskrifter indhentes ved seminar lørdag 12. marts. 

● Forlængelse af leasingaftale på gummibåd - godkendelse/underskrivning af 

aftale. 

Rød RIB har været leaset i nu 4 år, og aftalen udløber. Ungdom anbefaler at 

forlænge leasingaftalen med 1 år, og bestyrelsen har allerede godkendt pr. 

mail. Afttalen blev underskrevet 

● Beslutning om hvilke vedligeholdelsestiltag fra 5-årsplanen, der skal 

igangsættes. 

- Køkken i/indretning af klubhus: Afventer 

- Maling af klublokale: Afventer 

- Udvendig maling af klubhus i 2023: Behov undersøges først 

- Reparation af tag over udhus ved Krabbens køkken foreslåes igangsat - 

endelig godkendelse foretages pr. mail grundet manglende 

beslutningsdygtighed. 

- Andre reparationer ifm. Krabben: Sekretariatet undersøger; beslutning via 

mail 

- Køkken/rum i Juniorhus: Afventer oplæg fra udvalg 

- Standermast udskiftes: Muligheder afsøges; ikke umiddelbart forestående 

- Træbeklædning af container ved bagindgang til Krabben: Afventer 

 

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

sejlerfond og kommune. 

- Juniorhus 

Jf. punkt 3. Formanden kontakter udvalget for status. 

- Kommunens møde om foreningssamarbejde 

Referat modtaget fra Henrik Borch. 

- Input til havnen om fremtiden samt tilbagemelding fra deres behandling 

For klubben deltog Mogens Saigal, som præsenterede vores ideer, der blev vel 

modtaget, men planer stadig på et overordnet plan. Havnen opfordrer 

klubberne til at arbejde videre med ideer/ønsker.  
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- DS regionsmøde (virtuelt) 

Formanden og Henrik Mütze deltog. Ny havmøllepark diskuteret; ikke de store 

indvendinger fra bugtens klubber. 

- Briefing fra DS klubkonferencen  

Jens Klæbel deltog. Fra kapsejlads deltog Søren Badstue. Ungdomsarbejdet var 

i fokus, og diskussion af frivillig-frivillige og frivillig-lønnede som trænere. 

Kvinder i sejlsport er fortsat en mangelvare. 

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

møde.  

- Bestyrelsesseminar 

Afholdes den 12.marts, bl.a. med fremtidig løsning af administrative 

opgaver på dagsordenen jf. referat fra 12/1 2022. 

- DS Generalforsamling 

Henrik Borch deltager for VSK 


