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REFERAT 
Vallensbæk Sejlklub afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 kl. 19:00 – 

20:15. Mødet blev afholdt i VSK’s klublokale. 

 

Der var 23 stemmeberettigede repræsenteret. 

 

Velkomst 

 

VSK’s næstformand Henrik Mütze bød forsamlingen velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 

Henrik Mütze foreslog Søren Christiansen som dirigent 

 

Forsamlingen valgte med akklamation Søren Christiansen som dirigent. 

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i 

overensstemmelse med fristerne i Vallensbæk Sejlklubs vedtægter. 

 

 

2. Formandens beretning 

Den skriftlige beretning er sendt ud til alle medlemmer. Formand Christian S. Mørch kunne 

desværre ikke være med på generalforsamlingen. I formandens fravær, præsenterede 

dirigenten en video hilsen fra formanden, som supplement til den skriftlige beretning.  

 

Dirigenten satte beretningen til debat. Ingen ønskede ordet til debatten.  

 

Forsamlingen tog derfor formandsberetningen til efterretning med akklamation. 

 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse 

Jens Klæbel gennemgik driftsregnskab og væsentlige afvigelser. 

 

Jens Klæbel gennemgik driftsregnskabet, der viser, at indtægterne i 2021 var på 1.284.759 

kr., hvilket var 117.114 kr. mere end budgetteret. Omkostningerne var på 1.225.408 kr. og 

det var 78.808 kr. mere end budgetteret. Samlet set viser året 2021 et overskud på 59.351 

kr., hvilket er 38.306 kr. bedre end det budgetterede. Afvigelser på udvalgte områder 

mellem budgettet og det realiserede i 2021 blev nævnt. 

 

Resultatet af årsregnskabet 2021 for Vallensbæk Sejlklub er derfor, at vi er kommet godt 

igennem Corona-år nr. 2 med en tilvækst af medlemmer, et rimeligt aktivitetsniveau og et 

meget tilfredsstillende resultat, hvad økonomien angår. 

 

Dirigenten satte herefter regnskabet for 2021 til debat. Dirigenten konstaterede, at der ikke 

var spørgsmål eller kommentarer til Vallensbæk Sejlklubs reviderede regnskab for 2021. 

 

Forsamlingen godkendte det reviderede regnskab for 2021 ved akklamation. 
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4. Fremlæggelse af mål og aktiviteter for indeværende år 

Jens Klæbel fremlagde VSK’s mål og aktiviteter for 2022. 

 

Henrik Mütze bidrog med en kommentar om frivillighed og den udfordring der er forbundet 

med, at hverve og engagere frivillige i foreninger.  

 

Dirigenten satte mål og aktiviteter til debat. Ingen ønskede ordet til debatten.  

 

Forsamlingen godkendte mål og aktiviteter for indeværende år ved akklamation. 

 

 

 

5. Fremlæggelse af budget for 2022 samt fastsættelse af kontingenter for 2023 

Jens Klæbel gennemgik budget for 2022 samt forslag om kontingentsatser for 2023. 

 

Dirigenten satte herefter budget og kontingentsatser til debat.  

Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen, som ønskede at debattere disse emner. 

 

Forsamlingen tog budget for 2022 til efterretning og godkendte kontingenter for 2023 ved 

akklamation. 

 

 

 

6. Indkomne forsalg: Der er ingen forslag til behandling 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag. 

 

 

 

7. Valg til bestyrelsen 

Ifølge vedtægternes §12 vælges i lige år formand og op til 3 ordinære bestyrelses-

medlemmer. 

 

Bestyrelsen foreslår valg af følgende personer: 

Formand: Christian Mørch genopstiller ikke som formand 

Bestyrelsen foreslår Jens Klæbel (nuværende kasserer), valgt som formand. 

Uden modkandidater, blev Jens Klæbel valgt som formand for 2 år. 

 

Carsten Adsersen, nuværende suppleant, stiller op som bestyrelsesmedlem og eventuelt 

som kasserer. Peter Ambs gjorde opmærksom på, at kassereren skal vælges direkte af 

generalforsamlingen og derfor blev opstillingen ændret på generalforsamlingen, så Carsten 

Adsersen stillede op som kasserer. Som konsekvens af dette stilles den afgående formand 

Christian Mørch op som ordinært bestyrelsesmedlem, hvilket gav mulighed for valg af to 

suppleanter. 

Uden modkandidater, blev Carsten Adsersen valgt som kasserer for 1 år. 
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Bestyrelsesmedlemmer: 

John Gericke, modtager genvalg som ordinært bestyrelsesmedlem. 

Uden modkandidater, blev John Gericke genvalgt for 2 år. 

 

 

Jan Stephensen, stiller op som nyt ordinært bestyrelsesmedlem. 

Uden modkandidater, blev Jan Stephensen valgt for 2 år. 

 

 

Christian Mørch, stiller op som ordinært bestyrlesesmedlem. 

Uden modkandidater, blev Christian Mørch valgt for 2 år. 

 

 

Suppleanter: 

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var personer til stede, som ville have lyst til 

at stille op til bestyrelsen. Der var ikke nogen der meldte sig og dirigenten opfordrede derfor 

til, at man som medlem af VSK altid kan henvende sig til bestyrelsen, såfremt man har lyst 

til, at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

 

 

Den samlede bestyrelse ser herefter således ud: 

 

Funktion Navn Valgt Mail   

Formand Jens Klæbel 2022 for 2 år jk@vallensbaek-sejlklub.dk 

Næstformand Henrik Mütze 2021 for 2 år hm@vallensbaek-sejlklub.dk 

Kasserer Carsten Adsersen 2022 for 1 år cad@vallensbaek-sejlklub.dk 

Bestyrelsesmedlem Jan Stephensen 2022 for 2 år jst@vallensbaek-sejlklub.dk 

Bestyrelsesmedlem John Gericke 2022 for 2 år jg@vallensbaek-sejlklub.dk 

Bestyrelsesmedlem Christian S. Mørch 2022 for 2 år csm@vallensbaek-sejlklub.dk 

Bestyrelsesmedlem Palle Mogensen 2021 for 2 år pm@vallensbaek-sejlklub.dk 

Bestyrelsesmedlem Jan Thomas Løwe 2021 for 2 år jtl@vallensbaek-sejlklub.dk 

Bestyrelsesmedlem Henrik Borch 2021 for 2 år hb@vallensbaek-sejlklub.dk 

 

 

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Madsen og Anders Fogh som revisorer samt Helge 

Petersen som revisorsuppleant. 

Da der ikke var andre kandidater, blev alle kandidater valgt. 
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9. Information fra Vallensbæk Havn 

Havneformand Søren Christiansen orienterede om diverse forhold fra havnen. 

Orienteringen var uddrag fra formandsberetning og havnens generalforsamling 2022. 

Yderligere information findes på havnens hjemmeside. 

 

Der var spørgsmål om, der bliver fjernet tang og søgræs fra indsejlingsområdet. Søren 

Christiansen svarede, at der ikke er taget initiativ til dette fra havnens side. 

 

Der var spørgsmål om, der er planer vedr. uddybning af centerhavnen. Søren Christiansen  

svarede, at der er planer om uddybning i år, og det forventes at klaptilladelse modtages 

snarest. 

 

Der var spørgsmål om, der er planer for etablering af flere havnepladser. Søren 

Christiansen svarede, at der ikke er planer om dette. 

 

 

Dirigenten suspenderede herefter generalforsamlingen for at uddele årets Klubstander. 

Jens Klæbel uddelte årets Klubstander til et samlet Festudvalg for en meget aktiv indsats 

for klubben og for udvikling og styrkelse af de sociale aktiviteter. 

 

 

Dirigenten genoptog herefter generalforsamlingen. 

 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn 

Bestyrelsen foreslår genvalg af John Gericke, som repræsentant for indskyderne, samt  

genvalg af Mogens Saigal, som repræsentant for hele klubben. 

Da der ikke var andre kandidater, blev begge kandidater valgt. 

 

 

 

11. Eventuelt 

 

Henrik Mütze: Orienterede om det kulturelle udvalgsmøde, som Vallensbæk Kommune 

afholdt den 8. marts 2022, og som Henrik Borch og Henrik Mütze deltog i på VSK’s vegne. 

På mødet blev der bl.a. drøftet handikapidræt. Henrik Mütze vil derfor gerne komme med 

en opfordring til klubbens medlemmer. Hvis nogen har interesse for - og evt. erfaring med - 

handikap idræt, vil Henrik Mütze gerne høre om dette, da det ligger VSK på sinde, at være 

en klub der favner bredt, herunder at kunne facilitere aktiviteter for personer med handikap. 

 

Søren Christiansen: Vedr. frivillige. Søren nævnte, at der altid brug for frivillige. 

Foreningslivet generelt har det svært med at få frivillige og Søren opfordrede til, at man i 

VSK meget gerne må bidrage som frivillig. Specielt i forbindelse med afholdelse af stævner. 

Søren nævnte specifikt det førstkommende kølbådsstævne, som VSK skal være vært for, 

den 21-22 maj 2022. VSK skal også være vært for VM for Europajoller i 2023 med omkring 

170 sejlere. Her bliver der brug for en masse frivillige. 
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Per ”Amok” tilføjede, at der i forbindelse med afholdelse af kølbådsstævnet for H-Både, L23 

og 806 den 21-22 maj, bliver afholdt en ekstra fredagsbar fredag den 20. maj, for både 

sejlere til stævnet og for klubbens medlemmer. Kom og vær med, opfordrede Per. 

 

 

Herefter var der ikke flere der ønskede ordet og dirigenten lukkede generalforsamlingen. 

 

 

Afslutning 

Jens Klæbel takkede den fremmødte forsamling og takkede dirigenten for god ledelse af 

generalforsamlingen. 

 

 

Vallensbæk, den 31. marts 2022 

 

 

 

 

Henrik Borch  Søren Christiansen  Jens Klæbel 

Referent  Dirigent  Formand 

 


